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ในการปฏิบติัการนิเทศท่ีหลากหลาย  ทั้งการนิเทศโดยตรง  และทางออ้ม 5) ควรจดัให้มีการประเมินเคร่ืองมือท่ี
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The purposes of this research were to find: 1) educational supervision of administrator 
for mainstream leading school under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 and 
2) the development approach of educational supervision of administrator for mainstream leading 
school under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2.  The population in this 
research were 22 mainstream leading schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area 
Office 2. The instrument was a questionnaire concerning educational supervision of administrator 
according to the concept of the Basic Educational Committee Office.  The statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The research results were : 
 1.The educational supervision of the administrator for mainstream leading school under 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, overall, was found at the high level, when 
considered each step individually, ranking from the highest to the lowest mean as follow: 
planning and alternatives identification, need assessment, implementation, evaluation and report, 
and tool and procedures. 

 2.The development approach of educational supervision of administrators for 
mainstream leading school under Ratchaburi Educational Service Area Office 2 were that the 
administrator should 1) provide support in personnel, budget and priority, build awareness in the 
problem studies to find the practical solutions for the problem, 2) implement the supervision by 
planning conference to collectively identify the appropriate supervision pattern, 3) arrange the 
conference to develop various supervisory tools, 4) have various approaches for educational 
supervision : both direct and indirect supervision, and 5) assess the supervisory tool in order to 
effectively comply with the objectives.  
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 บทท่ี  1 

บทนาํ 
             

                  จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.  2545  ในหมวด  2 สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา  มาตรา 10 บญัญติัวา่  การจดัการศึกษาตอ้ง
จดัใหบุ้คคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้ง
จดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย และการจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซ่ึงมีร่างกาย
พิการ  ทุพลภาพ บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้ ไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคล
ดงักล่าวมีสิทธิและไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ในการจดัการศึกษา ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบบัปัจจุบนั รัฐบาลไดมี้การจดัการศึกษาสาํหรับเดก็พิการเขา้มาเรียนร่วมกบัเดก็ปกติโดย
จดัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะทางสาํหรับความพิการในแต่ละประเภท และในการจดัการศึกษา 
สาํหรับเดก็พกิารนั้น จะตอ้งจดัอยา่งมีระบบ ตอ้งร่วมมือกนัระหวา่งนกัการศึกษา นกัจิตวิทยา 
แพทย ์ และผูเ้ช่ียวชาญอ่ืน ๆ ในการระดมพลงัความร่วมมือ  สนบัสนุนจากทุกหน่วยงานในสงัคม
นบัตั้งแต่ชุมชน องคก์ร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการประกนัโอกาสทาง
การศึกษา  ท่ีจดัอยา่งมีคุณภาพสาํหรับเดก็พิการ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคส์มเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25421    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ.  2551 หมวด 1  สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา  มาตรา 5 คนพิการมี
สิทธิทางการศึกษา1)ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคาํนึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนั้น3)ไดรั้บการศึกษา
ท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ
ทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ จาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและ
บุคคล มาตรา7 ใหส้ถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจดัการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกศุลท่ีจดั
ใหมี้การศึกษาสาํหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการท่ีไดรั้บการรับรอง

 
               1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,   แบบพฒันาการศึกษาพิเศษ( ดา้นคนพิการ)  
(กรุงเทพฯ:   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว , 2544), 1. 
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มาตรฐานไดรั้บเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ2ดงันั้นการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าวนั้น วชัรา  เล่าเรียนดี  กล่าววา่ ตอ้งมีการนิเทศ
การศึกษาซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีช่วยขบัเคล่ือนการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
อยา่งมีประสิทธิภาพ และบุคคลสาํคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนการศึกษา ใหบ้รรลุเป้าหมายได ้กคื็อผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยใชก้ารนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ ดงัเช่นความคิดเห็นของ 
การจดัการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน ท่ีจดัดาํเนินการ
ภายในโรงเรียนโดยบุคคลภายในโรงเรียนเป็นหลกัมุ่งพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและสมรรถภาพ
การสอนของครูปรับปรุงพฒันาดา้นการบริหาร  ดา้นหลกัสูตร ดา้นส่ือวสัดุอุปกรณ์และการอาํนวย
ความสะดวกดา้นต่างๆตลอดจนสภาพบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม การนิเทศการสอนใชบุ้คลากรใน
โรงเรียนเป็นหลกั คือ ผูบ้ริหาร  ครูวิชาการ  ครูผูส้อน หรือบุคลากรในฝ่ายอ่ืน ๆ3ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการ
ปฏิบติัอยา่งหลากหลาย ประกอบดว้ยกระบวนการท่ีสาํคญัคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศซ่ึงการบริหารจดัวางตวับุคลากร ใหท้าํงานไดต้รงตามความรู้ 
ความสามารถ กระบวนการเรียนการสอนเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหาร และครูร่วมกนัวเิคราะห์
หลกัสูตร จดัการเรียนการสอน วดัและประเมินผล ส่วนกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็น
กระบวนการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพรู้ทนัสถานการณ์นโยบายจดัการศึกษา หลกัสูตร
และองคป์ระกอบต่างๆ สาํหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตอ้งอาศยัการจดัการนิเทศอยา่งเป็น
ระบบ ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทสาํคญั ท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา อยา่งจริงจงั4  
 
  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญญา 
              กระบวนการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยเร่ิมมีมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั  ประมาณปี พ.ศ.  2414  เม่ือมีการจดัการศึกษาอยา่งมีแบบแผนเพราะการศึกษาส่วนใหญ่

                                                 
                 2 กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบญัญติัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ.  2551  
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2551). 
                           

3 วชัรา   เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน ( นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2550), 118-119. 
                           

4
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  
พ.ศ. 2545 ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 23. 
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จดัในวงัและบา้นท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นๆผูนิ้เทศจึงเป็นครูผูฝึ้กหดั ต่อมามีการจดัตั้งโรงเรียน 
เพื่อพระบรมวงศานุวงศแ์ละลูกหลานขา้ราชการ ประมาณปี พ.ศ. 2430 -2475  จึงเร่ิมมีการควบคุม
ตรวจตราใหเ้ป็นไปตามพระบรมราชโองการ หลงัจากนั้นไดมี้การประกาศตั้งกรมศึกษาธิการข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2430 มี เสนาบดีกรมเป็นหวัหนา้ รับผดิชอบงานดา้นการศึกษาทั้งหมด ต่อมาไดข้ยาย
การศึกษาออกไปตามหวัเมือง ทาํใหเ้สนาบดีและเจา้หนา้ท่ีจดัการศึกษา ควบคุมดูแลไม่ทัว่ถึง จึงได้
แต่งตั้งพนกังานตรวจแขวงข้ึน เพื่อออกไปตรวจการปฏิบติังานของครู ซ่ึงเร่ิมปฏิบติังานคร้ังแรกใน
ปี พ.ศ. 2443  การนิเทศการศึกษาแต่เดิมนั้น เนน้การไปตรวจตรางาน  เพง่เลง็ครูผูส้อน ตลอดจนใช้
วิธีการบงัคบัและใชอ้าํนาจโดยเดด็ขาด ปี พ.ศ. 2469 มีการควบคุมส่งเสริมการแต่งบทเรียนใหดี้มี
มาตรฐานและอบรมครูเพิ่มพนูความรู้ความสามารถและปี พ.ศ. 2457 มีการจดัตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
กรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ 5  สาํหรับการนิเทศการศึกษาใน
ปัจจุบนั จุดเนน้การนิเทศจะคาํนึงถึงทุกองคป์ระกอบทางการศึกษา ท่ีจะทาํใหก้ารสอนของครูมี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากยิง่ข้ึน องคป์ระกอบเหล่าน้ีไดแ้ก่ การช่วยเหลือครูผูส้อนโดยตรง
(direct assistance) ใหมี้การปรับปรุงการสอนดว้ยตวัครูเองอยา่งสมํ่าเสมอ การพฒันากลุ่ม(group 
development) การพฒันาวชิาชีพ(professional development) การพฒันาหลกัสูตร (curriculum 
development) การใหบ้ริการเสริมวิชาการ และการคน้หาหรือสืบสวนขอ้มูล เพือ่นาํผลมาใชไ้ป
ปรับปรุงการสอนซ่ึงวิธีการดงักล่าวเรียกวา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการณ์(action  research) 6  ซ่ึงตรงกบั
จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยการพฒันา
วิชาชีพครู พฒันาคุณภาพของนกัเรียน สนบัสนุน ตลอดจนสร้างขวญักาํลงัใจ สร้างสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานร่วมกนั 7แต่ในการจดัการศึกษาท่ีผา่นมาประสบความสาํเร็จ
ในดา้นปริมาณแต่ในดา้นคุณภาพของการศึกษากาํลงัน่าเป็นห่วง ความรู้ความสามารถของเดก็ไทย
อ่อนลง รวมทั้งคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ของนกัเรียนในดา้น คุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวนิยั  
การทาํงานเป็นหมู่คณะ  ในดา้นคุณภาพครูพบวา่ครูผูส้อนระดบัขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตํ่าลง  ครูส่วน

                                                 
                 5 ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ,  
2548), 33-34.  
                           

6
 Carl D.Glickman, Stephen P. Gordon and Jovita M. Ross –Gordon,  Supervision  and  

Instructional  Leaderahip  : A Development  Approaach ,8th ed  ( Boston : Allyn  and  Bacon, Inc, 
2010), 11. 
                 7 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การนิเทศการสอน(กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ, 
2548),20.             
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ใหญ่ใชว้ิธีการสอนแบบเดิม คือ การบรรยายไม่เนน้กระบวนการ ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและใชส่ื้อการสอนไม่มากนกั 8 ประกอบกบั
ปัจจุบนัพบวา่ครูมีภารกิจมากมายจนไม่มีเวลาท่ีจะศึกษาคน้ควา้และติดตามวิทยาการใหม่ การนิเทศ
การศึกษายิง่มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการเรียนการสอน โดยผูนิ้เทศจะเป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือ
ครูใหเ้ป็นผูท่ี้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่อสภาวะสงัคม ท่ีมีวิทยาการต่างๆ กา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  
ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “โลกของการสอนกบัโลกของการนิเทศการศึกษาเป็นธรรมชาติของคู่กนั”9 
                 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษาหมวด 4 
แนวการจดัการศึกษามุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยใหส้ถานศึกษาจดักระบวนการจดัการศึกษา ตอ้ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ เนน้ความสาํคญัทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา 10 และกาํหนดใหมี้มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยใหมี้สถานศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดั จะตอ้งจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ี
ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน โดยใชร้ะบบ
การนิเทศภายในโรงเรียน เน่ืองจากการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นความร่วมมือกนัของบุคลากรทุก
ฝ่าย เพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 11  พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี  2 ) พ.ศ.  2545 ในมาตราท่ี  6 การศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม

                                                 
                8 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, เอกสารรายงานการปฏิบติัการนิเทศ
การศึกษาปีงบประมาณ 2544 (กรุงเทพฯ : หจก. เจ. เอน็.ที , 2544), 2.  
                9 บนัลือ  พฤกษะวนั,  อา้งถึงใน  สมพร  หอมทวนลม, “กระบวนการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาอาํเภอหว้ยกระเจา”  (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริการ
ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549. 
               10 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ( กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิก), 13.  
               11สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ( กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิก), 28. 
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และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 12  ในการพฒันา
การศึกษาใหบ้รรลุวตัถ
และเป้าหมายสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต◌ิ ได้กาํหนดนโยบาย 

ุประสงค์

                                                

ปรับปรุง ประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียน ไดก้าํหนดนโยบาย และจุดเนน้การดาํเนินงาน 
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 47 และมาตรา48 ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จุดเนน้การนิเทศภายในโรงเรียน เนน้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึง
กนัและกนั ร่วมมือกนัหาจุดท่ีตอ้งพฒันาวางแผนแกไ้ข ปฏิบติัตามแผน ประเมินผลและนาํผลท่ีได้
จากการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง การนิเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีการพฒันามากกวา่
การติดตามผล ควรนาํสภาพปัญหาและความตอ้งการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแกไ้ขความตอ้งการและ
ความจาํเป็น และเสริมสร้างความสามารถของโรงเรียนในการพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
                 จากความเป็นมาและความสาํคญัของการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษา เป็นส่ิงท่ี
มีความสาํคญัมากในการจดัการศึกษา     เพื่อใหก้ารศึกษาบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา  
โดยมุ่งเนน้ความสาํคญัของการนิเทศภายในโรงเรียน ไดก้าํหนดนโยบายและจุดเนน้การดาํเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 47 และมาตรา 48  ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  จุดเนน้การนิเทศภายในโรงเรียน  เนน้การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ซ่ึงกนัและกนั  ร่วมมือกนัหาจุดท่ีตอ้งพฒันาวางแผนแกไ้ข ปฏิบติัตามแผน ประเมินผล  และนาํผล
ท่ีไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุง แกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง การนิเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีการพฒันา
มากกวา่การติดตามผล ควรนาํสภาพปัญหาและความตอ้งการมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแกไ้ขความ
ตอ้งการและความจาํเป็นและเสริมสร้างความสามารถของโรงเรียนในการพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 13

สาํหรับการศึกษาสาํหรับเดก็พิเศษนั้น รัฐบาลมีความตระหนกัถึงความสาํคญั ในการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพใหก้บัคนในประเทศ โดยไดก้าํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช  2540 มาตรา  43  ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ “ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี  ท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึง   และมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย ”  
มาตรา  55  ระบุวา่ “บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ  มีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก อนัเป็น

 
                 12

 กระทรวงศึกษาธิการ, พระพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546 ) , 5. 
                 13 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เอกสารรายงานการปฏิบติัการนิเทศ
การศึกษาปีงบประมาณ  2547 (กรุงเทพฯ : หจก. เจ เอน็.ที, 2547), 2. 
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สาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา  10  
วรรคสอง กาํหนดให ้ “การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ บุคคลซ่ึง
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองไดห้รือไม่มีโอกาส ดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาส
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน” วรรคสามกาํหนดให ้ “ การศึกษาสาํหรับคนพิการในวรรคสาม  ใหจ้ดั
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวย
ความสะดวกส่ือบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดให้
ในกฎกระทรวง”    
                 ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการไทยตามมติคณะรัฐมนตรี  ลงวนัท่ี    3  ธนัวาคม  พ.ศ.2541
สรุปประเดน็สาระสาํคญัไดด้งัน้ี   
                 คนพิการมีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น ดา้นการเมือง  การปกครอง กาํหนดใหค้นพิการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย
และแผนงานทุกดา้น ท่ีเก่ียวกบัคนพิการในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน ดา้นการศึกษาคนพกิารและ
ครอบครัวมีสิทธิไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพทุกระดบั ทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยไม่มีการกีดกนัจาํกดัเลือกปฏิบติัหรือ ขอ้ยกเวน้ใดๆ 
                 มติคณะรัฐมนตรี   วนัท่ี  6  กรกฎาคม  2542  เห็นชอบในมาตรการการจดัการศึกษาเพื่อ
คนพิการโดยมีใจความสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมดงัน้ี 
                 การกาํหนดโครงสร้างการบริหาร ใหมี้ศูนยก์ารศึกษาพิเศษแห่งชาติ  ใหมี้ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษาใหมี้ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเพ่ือคนพิการ   ประจาํจงัหวดั  และใหส้ถานศึกษาของ
รัฐและเอกชนจดับริการการศึกษาแก่คนพิการ  โดยจดัแบบเรียนร่วมหรือแยกชั้นเรียนในโรงเรียน
เรียนร่วม หรือเป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ  14 
                 จากเหตุผลดงักล่าวจึงไดเ้กิดการจดัการเรียนร่วมในประเทศไทยเกิดข้ึน โดยกรมสามญั
ศึกษาจดัโครงการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ระยะแรกจดัในโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษาเฉพาะนกัเรียนประเภทบกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้นโรงเรียนท่ีเปิดโครงการเรียนร่วม
เป็นโรงเรียนแรกไดแ้ก่  โรงเรียนวดัชนะสงคราม  โรงเรียนพญาไท  โรงเรียนวดันิมมานรดี และ
โรงเรียนวดัหนงั  ต่อมาปี  พ.ศ. 2507 เปิดโรงเรียนเรียนร่วมประเภทบกพร่องทางการมองเห็น  การ
เรียนร่วมพฒันาเร่ือยมาจนในปัจจุบนัมีนกัเรียนพกิาร ประเภทบกพร่องทาง หู  ตา  ปัญญา  และ

                                                 
                 14

 กระทรวงศึกษาธิการ, กองการศึกษาเพื่อคนพิการ, คู่มือการจดัการเรียนร่วม(กรุงเทพฯ : 
กลุ่มพฒันาส่ือการศึกษา, 2547 ), 35-37. 
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ร่างกาย เรียนร่วมอยูใ่นสถานศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ระดบัก่อนวยัเรียนถึงระดบัอุดมศึกษา  นอกจากน้ี
ยงัเปิดโครงการเรียนร่วม ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โครงการสาํหรับนกัเรียนเจบ็ป่วยเร้ือรังใน 
โรงพยาบาลตลอดจนนกัเรียนพิการในสถานสงเคราะห์ดว้ย15 
                 การรับนโยบายการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนต่างๆรับมาเท่าเทียมกนัแต่การดาํเนินงาน
มีความแตกต่างกนั แลว้แต่ความพร้อมและศกัยภาพแต่ละโรงเรียนวา่มีผูท่ี้มีความรู้ทางการศึกษา
พิเศษมากนอ้ยเพียงใด จึงเกิดโครงการโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วมข้ึน ซ่ึงดาํเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  เพื่อเป็นโรงเรียนแกนนาํในการจดัการเรียนร่วม และขยายวงกวา้งออกไปสู่
โรงเรียนอ่ืนๆ หลงัจากนั้นแลว้หากไดมี้การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามโครงการโรงเรียน
แกนนาํการจดัการเรียนร่วมจะสามารถนาํขอ้มูลมาปรับปรุงงานได ้
                 ดงันั้นการนิเทศภายใน จึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของผูนิ้เทศ ในการท่ีจะช่วยเหลือพฒันาและ
สนบัสนุนครูใหส้ามารถปฏิบติัการสอนไดป้ระสบผลสาํเร็จ ตามเป้าหมายของสถานศึกษาโดยเฉพาะ ใน
การจดัการศึกษาสาํหรับเดก็พิการเรียนร่วมกบัเดก็ปกติ ผดุง  อารยวิญญู กล่าววา่ การเรียนร่วม
ระหวา่งเดก็ปกติกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะเป็นไปไดห้รือไม่ และจะประสบผลสาํเร็จเพียงใด 
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติั โรงเรียนในฐานะผู ้
ปฏิบติัการเป็นผูด้าํเนินงานในการเรียนร่วม ผูบ้ริหารและครูผูส้อน จึงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญั ต่อการ
ดาํเนินงาน ดงักล่าวหากผูบ้ริหารไม่เขา้ใจ เก่ียวกบัความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาของเดก็  และ
ไม่เห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนร่วมแลว้เป็นการยากท่ีโครงการเรียนร่วมจะประสบความสาํเร็จ และ
หากครูท่ีจะสอนเดก็ปกติมีการพฒันาการศึกษาใหเ้กิดผลสาํเร็จสมัพนัธ์และเก้ือกลูต่อกนัไดจ้าํเป็นตอ้ง
อาศยักระบวนการบริหาร  กระบวนการนิเทศ  การศึกษา และกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีความ
ร้อยรัดสมัพนัธ์กนั โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาผูท่ี้ไดป้ฏิบติังาน
ใหส้ามารถพฒันาตนเอง พฒันาการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
การพฒันาท่ีมีลาํดบัขั้นตอน มีความต่อเน่ืองเป็นการพฒันาผูเ้รียน16 นอกจากผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้
มีความรู้ความสามารถในการใชก้ระบวนการนิเทศเป็นเคร่ืองมือแลว้ ผูบ้ริหารยงัตอ้งมีภาวะผูน้าํ
ทางการนิเทศ เพื่อจะนาํไปใชใ้นการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ของสถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 

                                                 
                 15  เร่ืองเดียวกนั, 3. 
                 16  ผดุง   อารยวิญญู,  การศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ, พิมพค์ร้ังท่ี  2  
(กรุงเทพฯ : แวน่แกว้, 2542), 63-64. 
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ปัญหาของการวจัิย 
                 จากการศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพบวา่ปัญหาหลายประการท่ีทาํใหก้ารนิเทศภายในโรงเรียนไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากการนิเทศไม่เป็นระบบและไม่จริงจงั การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ การประสานความ
ร่วมมือ การระดมทรัพยากรบุคคล ชุมชนและองคก์รส่วนทอ้งถ่ินยงัอยูใ่นระดบั ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ17 
ซ่ึงเป้าหมายหลกัของการนิเทศการสอนในปัจจุบนั ก็เพื่อช่วยให้ครูสามารถแกปั้ญหาการสอนของ
ตนเองไดแ้ละปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 18ดงันั้น
การดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากโรงเรียนตอ้งเขา้สู่ระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและท่ีสาํคญัครูในโรงเรียนเป็นผูท่ี้รู้และเขา้ใจปัญหาสาํคญัต่างๆในโรงเรียน
โดยตรงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาตนเองมากท่ีสุด แต่การนิเทศท่ีไดม้าตรฐานท่ีดาํเนินการนิเทศ
โดยผูนิ้เทศ  ผูบ้ริหาร ในปัจจุบนัประสบปัญหากล่าวคือ จาํนวนผูนิ้เทศไม่เพียงพอ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การวิจยัของแกลทธอร์นพบวา่ การนิเทศไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของครูโดยร้อยละ  80 ของครูท่ี
เป็นตวัอยา่งการวิจยัไม่เคยไดรั้บการสังเกตการสอนเลย หรือนอ้ยคร้ังและไม่มีการประชุมให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัและยงัใชรู้ปแบบวิธีการนิเทศแบบเดียวกนัหมด 19 จากงานวิจยัทางการนิเทศการศึกษาของ
ประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา พบว่าปัญหาท่ีทาํให้การดาํเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนท่ีไม่ประสบผลสําเร็จคือ  ผูนิ้เทศการศึกษาขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมิน 
โดยเฉพาะในการสร้างและใชเ้คร่ืองมือ ยงัขาดการติดตามผล การดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียน20 
จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมา พบว่า โรงเรียนท่ีสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเก่ียวกบัการนิเทศภายในของผูนิ้เทศ เช่น  ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการนิเทศ การ
บริหารหลกัสูตรสู่การปฏิบติัจริงยงัขาดความเช่ือมัน่ ขาดการพฒันาบุคลากรทั้งระบบ ขาดการ

                                                 
                 17

  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การสรุปผลการศึกษาในรอบปี
การศึกษา 2548 ( กรุงเทพฯ : สาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549), 8. 
                 18 วชัรา   เล่าเรียนดี,  เทคนิคและทกัษะการนิเทศ (นครปฐม  : โรงพิมพม์หาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2545), 125.  
                 19 เร่ืองเดียวกนั, 137.   
                       20

  สมมาตร   ทองพิลา, “ บรรยากาศโรงเรียนกบัการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนยเ์ครือข่ายสระยายโสม ”(การคน้ควา้อิสระปริญญาศึกษาสาสตร์มหาบณัฑิต  สาขา
บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550),8. 
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เสริมสร้างความกา้วหนา้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูปัญหาเหล่าน้ีหากยงัไม่แกไ้ข ยอ่มส่งผลถึงคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมจากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากแบบประเมิน SAR ซ่ึงเป็นแบบประเมินตนเอง 
ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 โดยสรุปจากทุกโรงเรียนเร่ืองการนิเทศ 
ขาดการวางแผน ขาดส่ือเคร่ืองมือในการนิเทศ  ขาดความมัน่ใจในการนิเทศ ขาดการยอมรับซ่ึงกนั
และกนั ขาดการต่อเน่ืองในการดาํเนินการ  สาํหรับโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วม ในดา้นการดาํเนินการ
นิเทศผูนิ้เทศ ไม่เขา้ใจในเร่ืองระบบการนิเทศท่ีผูบ้ริหารและครูเรียนรู้ และทาํงานร่วมกันการ
ดาํเนินการนิเทศไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเน่ือง อาจเน่ืองมาจาก ท่านผูท่ี้มีหน้าท่ีในการนิเทศ ยงัขาดการ
นิเทศติดตามอย่างใกลชิ้ด ผูบ้ริหารบางท่านยงัไม่ให้ความสนใจต่อการจดัการศึกษา สําหรับเด็ก
บกพร่องการจดัการเรียนร่วม ขาดความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กบกพร่อง
การจดัการเรียนร่วม จึงไม่สามารถจะแนะนาํและใหก้ารสนบัสนุนท่ีถูกตอ้ง  การนิเทศจึงปฏิบติัเป็น
ส่วนนอ้ย 21 
                   ดว้ยเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาวิจยัการนิเทศโรงเรียนแกน
นาํการจดัการเรียนร่วมในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เน่ืองจาก
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ถือว่าเป็นโรงเรียนนาํร่อง ดงันั้นจึงน่าสนใจว่าผูบ้ริหารมีการ
จดัการนิเทศอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคด้านใดบา้งซ่ึงในปีการศึกษา 2551  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 มีโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม จาํนวน 22  โรงเรียน  
โดยผูว้ิจยัคาดว่าผลจากการวิจยัจะสามารถ นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการจดัการนิเทศของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
                 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยั  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ี 
                1.เพื่อทราบการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2  

                                                 
                 21 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต  2, แบบประเมินตนเอง   ศึกษานิเทศโครงการ
การจดัการเรียนร่วม (ราชบุรี :  ฝ่ายธุรการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต  2, 2551), 3. 
                 21  ผดุง   อารยวิญญู,  การศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ, พิมพค์ร้ังท่ี  2  
(กรุงเทพฯ : แวน่แกว้, 2542), 63-64. 
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                2.เพื่อทราบแนวทางการพฒันาการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนแกนนาํการ
จดัการเรียนร่วม  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2  
ข้อคาํถามสําหรับการวจัิย 
                ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในการหาขอ้คน้พบ โดยการตั้งคาํถามสาํหรับ
การวิจยัไวด้งัน้ี 
                1.การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 อยูใ่นระดบัใด 
                  2.แนวทางการพฒันาการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 เป็นอยา่งไร 
 
สมมุติฐานการวจัิย 
                 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  และสามารถตอบปัญหาการวิจยั  ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ไดก้าํหนดสมมติฐานของการวิจยัไวด้งัน้ี 
                 การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ในสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ขอบข่ายเชิงอ้างองิของการวจัิย 
                ในการศึกษาวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีเชิงระบบของแคทซ์และคาน (Katz  and Kahn)  มา
เป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบดว้ย   ตวัป้อน  (input)    กระบวนการ ( process )และ
ผลผลิต ( output )ซ่ึงแคทซ์และคาน (Katz  and   Kahn)ไดก้ล่าวไวว้่า ระบบคือปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์และมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนัในการดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร องคป์ระกอบทั้งสามส่วนน้ีจะทาํงานร่วมกนัเป็นวฏัจกัร22 ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม ( context) 
และมีขอ้มูลยอ้นกลบั(feedback)โดยการนาํปัจจยัป้อนเขา้ไดแ้ก่ปัจจยัของการบริหาร คือ คน ( man) 
เงิน(money) วสัดุอุปกรณ์(material)  การจดัการ( management )ผา่นกระบวนการเปล่ียนแปลงปัจจยั
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศโดยปัจจยันาํเขา้ของ
โรงเรียนไดแ้ก่  นโยบาย  บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์และนกัเรียนเป็นตน้ปัจจยัเหล่าน้ีตอ้ง
อาศยักระบวนการต่างๆแปรสภาพ เพื่อนาํไปสู่ผลผลิตคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิของ

                                                 
                 22  Daniel  Katz  and  Robert  L. Kahn , The   Social   Psychology    of    Organization, 2nded        
( New    York  :  John   Wiley   &  Sons, 1978 ), 20.                 
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การนิเทศและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครองและชุมชน
เพื่อให้ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของโรงเรียน และไดรั้บ
ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการปรับปรุงการศึกษาต่อไป ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการนิเทศ
ของผูบ้ริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 โดยในการนิเทศของผูบ้ริหารนั้นไดมี้นกัการศึกษา ไดก้าํหนด
แนวคิดของแต่ละคนไว ้ ดงัน้ี แอคคีสันและเมอร์ดิส(Acheson  and  Meredith) ไดเ้สนอ
กระบวนการในการนิเทศไว ้ 3  ขั้นตอน ดงัน้ี   1) จดัประชุมเพื่อวางแผน(planning  conference)      
2) การสังเกตการณ์สอน(observation) 3) การประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั(feedback  conference)23  
นอกจากน้ี   กล๊ิกแมนและคณะ (Glickman)ไดเ้สนองานในหนา้ท่ี  5 งาน  ในการนิเทศการสอน คือ  
1)การนิเทศใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรง  2) การพฒันากลุ่ม  3) การพฒันาหลกัสูตร   4) การพฒันา
บุคลากร  5) การวิจยัเชิงปฏิบติัการ  24 สาํหรับแฮริส(Harris)ไดก้ล่าวถึง การนิเทศไว ้9 ดา้น  คือ     
1)การพฒันาหลกัสูตร  2) การจดัหาวสัดุอุปกรณ์  3) การเตรียมบุคลากรประจาํการ 4) การจดัระบบ
การเรียนการสอน 5) การจดับริการพิเศษ  6) การจดัอบรมบุคลากรประจาํ 7) ความสัมพนัธ์กับ
ชุมชน 8) การจดัหา อาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน  9)การประเมินการสอน25 ส่วน
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดเ้สนอกระบวนการนิเทศภายในไว ้ 5 ขั้นตอน 
ดงัน้ี    1)  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ   2)  การวางแผนและกาํหนดทางเลือก 
3)การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ  4)การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา 5)การประเมินและ
รายงานผล26 

                                                 
                 23 Keith  A. Acheson and  Gall  D. Meredith, Techniques  in  the  Clinical  Supervision  
of  Teachers  Preservice  and  Inservice  Application, 4th ed. (New  York : Longman, 2003), 90. 
                       24

 Carl  D. Glickman, Stephen   P.Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision  and   
Instructional  Leaderahip : A  Developmental  Approach,8rd ed . (  Boston : Allyn  and  Bacon , 
Inc , 2009), 11. 
                25Ben M. Harris  , Supervisory   Behavior     in   Education, 3rd   ed.  ( Englewood   
Ciiffs.N.J.  :  Prentice    Hall, Inc,  1985). 
               26สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “ เอกสารการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริม
การจดัการเรียนแบบคละชั้น”สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  2551, 8. (อดัสาํเนา) 
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               จากแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดงักล่าวขา้งตน้ไดน้าํทฤษฎีเชิงระบบ และแนวคิดเก่ียวกบั
สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นระบบเปิดประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือตวัป้อน (input)  กระบวนการ 
( process )และผลผลิต ( output ) มาเป็นกรอบของการวิจยั (ดงัแผนภูมิท่ี1) 

 

 สภาพแวดล้อม(context ) 

ปัจจัยนําเข้า(input)   

 
  - บุคลากร 
  - วสัดุอุปกรณ์ 

  - งบประมาณ 

  - นโยบาย 

กระบวนการ ( process ) ผลผลติ ( output ) 

- การบริหาร 
 
- การจัดการเรียนการ 
   สอน 

 
- 
 
 

การนิเทศ 

- ผลสัมฤธ์ิทางการเรียน 

- ความพงึพอใจของ  
   บุคลากร 

ข้อมูลย้อนกลบั(feedback) 

เศรษฐกจิ  การเมอืง  สังคม 

 แผนภูมิท่ี  1   ขอบข่ายเชิงอา้งอิงของการวจิยั         

  

ท่ีมา  :  Daniel  Katz   and  Robert L  Kahn , The      Social    Psychology  of   Organization,  2nded. 
( New    York  :  John   Wilely  &  Sons,1978 ) ,10- 20.   
              :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,“ เอกสารการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการ
จดัการเรียนแบบคละชั้น ” สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  2551, 8. (อดัสาํเนา) 
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ขอบเขตของการวจัิย 
                ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนแกน
นาํการจดัการเรียนร่วม  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยนาํแนวคิด
เก่ียวกบัการนิเทศของผูบ้ริหาร ตามแนวคิดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเ้สนอ
กระบวนการนิเทศของผูบ้ริหารซ่ึงประกอบดว้ย1) การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ 
2) การวางแผนและกาํหนดทางเลือก 3) การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ 4) การปฏิบติัการ
นิเทศการศึกษา 5) การประเมินและรายงานผล ดงัสรุปไวใ้นแผนภูมิท่ี  2 
             

 

การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร(xtot) 

     วิธีการ (X3) 
4.  การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา (X4) 
5.  การประเมินและรายงานผล(X5) 

1.  การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา 
     และความตอ้งการ  X1) 
2.  การวางแผนและกาํหนด 
     ทางเลือก(X2) 
3.  การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันา 

 
แผนภูมิท่ี  2  ขอบเขตของการวิจยั 
ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “ เอกสารการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการ
จดัการเรียนแบบคละชั้น”สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  2551, 8. (อดัสาํเนา)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
                 เพ่ือให้เกิดความเขา้ท่ีตรงกนั  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะต่าง ๆ ไวใ้ชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี  เพื่อทราบความหมายของศพัท ์
                 การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารหมายถึงกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ตอ้งร่วมมือกนัในการแนะนาํ ให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ ช่วยเหลือกนัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  
                 จากการวิจยัน้ีการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และการท่ี
ผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือหรือให้คาํแนะนาํเพื่อพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 5 ดา้น ดงัน้ี 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ  2) การวางแผนและกาํหนด
ทางเลือก  3) การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ  4)  การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา  5) การ
ประเมินและรายงานผล  
                 โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วมสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผดิชอบจดัการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐานมีจาํนวน 4  อาํเภอ ไดแ้ก่   
อาํเภอบา้นโป่ง   อาํเภอโพธาราม   อาํเภอดาํเนินสะดวก   อาํเภอบางแพ เป็นโรงเรียนแกนนาํการ
จดัการเรียนร่วม ทั้ง 10 ประเภทเรียนร่วมซ่ึงสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  
2  มีโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ท่ีอยูใ่นโครงการ จาํนวน  22 โรงเรียน 
                 เด็กพเิศษ หมายถึงเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ แบ่งเป็น 10 ประเภทของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ เดก็บกพร่องทางการมองเห็น เดก็บกพร่องทางการไดย้นิ  
เดก็บกพร่องทางสติปัญญา เดก็บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  เดก็ท่ีมีปัญหาในการ
เรียนรู้  เดก็ท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  เดก็ออทิสติก  เดก็สมาธิสั้น  เดก็ท่ีมีความบกพร่องซํ้าซอ้น  
เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที ่ 2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
  

                 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั งานวจิยัคร้ังน้ี   เป็นการขยายแนวความคิดและทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาโดยการคน้ควา้ รวบรวมวรรณกรรมทฤษฎี แนวคิดและสาระสาํคญั
จากตาํรา   และผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ีโดยผูว้จิยัขอเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
เรียงตามลาํดบัดงัน้ี การนิเทศการจดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การนิเทศการศึกษา  
ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
                 การนิเทศการศึกษามีนกัการศึกษาและหน่วยงานไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษา
ไวอ้ยา่งหลากหลายดงัน้ี  
                 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2546   คาํว่า   นิเทศ  หมายถึง  ช้ีแจงหรือ
แสดง ในภาษาองักฤษใชว้่า  “Supervise”  และการนิเทศ  “Supervision”  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ดูแลควบคุม หรือการใหค้าํแนะนาํช้ีแจงในเร่ืองของงาน1สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่วยพฒันาแนะนาํให้
การสนบัสนุน ให้ความร่วมมือ ร่วมดาํเนินการควบคุม การดาํเนินการนิเทศสนับสนุนภาคปฏิบติั
ทั้งน้ีเพ่ือให้การจดัการศึกษาดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ2 อญัชลี โพธ์ิทอง ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
การนิเทศการศึกษาว่า การนิเทศเป็นงานท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของการบริหารการนิเทศไม่ใช่งานท่ีจะ
คอยจบัผิดในการสอน ของครู-อาจารยแ์ต่หากเป็นงานท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนัในทุก
ฝ่ายในการดาํเนินการสร้างแนะนาํและปรับปรุงคุณภาพการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ3 สงดั  อุทรานนัท ์ ให้
ความหมายของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนไวว้่า  กระบวนการทาํงานร่วมกบัครูและบุคลากร

                                                 
                 1 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2546 ( กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คลพ์บัลิเคชัน่.
2546), 588.   
                       2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, แนวทางวดัและประเมินผลการเรียน 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2545), 5. 
                 3

  อญัชลี  โพธ์ิทอง, การนิเทศการศึกษา(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพคุ์รุสภา, 2545), 5. 

15 
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ทางการศึกษาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสมัฤทธ์ิผลอนัสูงสุดในการเรียนของนกัเรียน และชารี  มณีศรี กล่าวว่า
การนิเทศการศึกษาคือ ความพยายามอย่างใดอย่างหน่ึงในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ส่วน วิไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศไวว้่า การนิเทศเป็นการกระตุน้ให้
การทาํงานประสบผลสาํเร็จโดยผา่นตวักลางหรือบุคคลอ่ืน เช่น ครู หรือ ผูบ้ริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาอีกต่อหน่ึงหรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการนิเทศและความร่วมมือระหว่างผูนิ้เทศกบั
ผูรั้บการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพอนัสูงสุดในการเรียนของนกัเรียน นอกจากนั้น4 นิพนธ์ิ  ไทยพานิช 
กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาท่ีเป็นความพยายามของบุคลลากรทางการศึกษา ท่ีจดักิจกรรมและ
ให้บริการกบัผูบ้ริหารและครูในทางตรงและทางออ้ม ท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เพื่อ
เนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของนกัเรียน5 แฮร์ริส(Harris) ไดก้ล่าวว่าการนิเทศ
การศึกษาคือการกระทาํใดๆท่ีบุคลากรในโรงเรียนกระทาํต่อนกัเรียนและส่ิงต่างๆในโรงเรียน เพ่ือ
รักษามาตรฐานเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอน ภายใตร้ะเบียบแบบแผนอาํนวยความสะดวก
แก่การสอนให้พฒันาดีข้ึนและมุ่งให้เกิดประสิทธิผลในดา้นงานสอนเป็นสาํคญั6ดลัล(์Dull) ไดใ้ห้
ความหมายว่าการนิเทศการศึกษาเป็นการกระทาํหลาย ๆอย่างของนกัศึกษา   ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการสอนของครู 7 กู๊ด(Good)ได้ให้ความหมายว่าการนิเทศ
การศึกษาหมายถึงความพยายามทุกวิถีทางของผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศการศึกษาท่ีจะช่วยใหค้าํแนะนาํแก่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดรู้้จกัปรับปรุงการสอน8ไวลส์  (Wiles) กล่าวว่าการนิเทศเป็นกิจกรรม

                                                 
                 4

 วิไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ ,อา้งถึงใน สุนนัทา  เทพพิทกัษ,์ “การนิเทศภายในโรงเรียนภาษา
นุสรณ์บางแค” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 4. 
                 5

 วชัรา   เล่าเรียนดี,  การนิเทศการสอน ( นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2550), 3.  
                       6 Ben   M.Harris, อา้งถึงใน ชุมพร  จาํปา, “การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
(สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2548), 16-17. 
                       7  Lioyd  W. Dull, Supervision : School  Leadership  Handbook  (Ohio : Charles  E. 
Merrill  Publishing  Co., 1981), 5.     
                       8 Carter   V. Good, Dictionary  of  Education , 3rd ed  (New  York : McGraw – Hill  
Book  Co., 1973), 121. 
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และบริการท่ีช่วยปรับปรุงการสอน  ช่วยให้ครูทาํงานในหนา้ท่ีไดดี้ข้ึน มีมนุษยสัมพนัธ์ดีข้ึน และ
กิจกรรมเหล่าน้ี รวมถึงการอบรมครู และการพฒันาหลกัสูตร9 
                 จากความหมายของการนิเทศสรุปไดว้า่ การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการท่ี
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตอ้งร่วมมือกนัในการแนะนาํใหค้าํปรึกษา  ช้ีแนะ 
ช่วยเหลือกนัเพื่อพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา  
 
ความสําคญัและความจําเป็นในการนิเทศการศึกษา 
                  การนิเทศการศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได ้  แต่ในสภาพปัจจุบนัมีขอ้จาํกดั
หลายประการท่ีทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาได้ครบถ้วน  เน่ืองจากขาดปัจจัย
สนบัสนุนหลายดา้น10นพพงษ ์ บุญจิตราดุล ระบุสาเหตุและความจาํเป็นในการนิเทศการศึกษาว่า 
การเปล่ียนแปลงระบบการจดัการศึกษาการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตลอดจนการพฒันาของ
หลกัสูตร ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ความเฉ่ือยชาเพิกเฉยและการขาดความสนใจของครู ซ่ึงได้รับการกระตุ้นให้ต่ืนตัวอยู่เสมอ 
วิทยาการ สงัคม และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง   การขาดประสบการณ์ของครูใหม่หรือครูเก่าเพื่อให้
กา้วทนัต่อเทคโนโลยแีละวิธีสอนใหม่  ผลการวิจยัคน้ควา้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทางวิชาการ  ซ่ึงไดรั้บ
การเผยแพร่ ควรมีการนาํไปปฏิบติัเพื่อพฒันาการศึกษาให้เจริญกา้วหนา้  ปรัชญาและอุดมการณ์
ทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง ควรไดรั้บการถ่ายทอดและตอบสนองจากบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง11  บนัลือ พฤกษะวนั  ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของการนิเทศว่า วิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้งตลอดจนแนวคิดทางการ
สอนใหม่ๆได้รับการคน้พบจากการคน้ควา้วิจัยตลอดเวลาจึงจาํเป็นตอ้งมีการนิเทศการศึกษา  
นอกจากนั้น การศึกษาทุกระดบัตอ้ง  มีการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ  และการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั การนิเทศการศึกษาช่วยให้มีการพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง และกล่าวว่าการสอน เป็นวิชาชีพชั้นสูงตอ้ง

                                                 
                9 Kimball Wiles,  Supervision for Better Schools, 3rd ed  (Englewood Cliffs, N.J : 
Prentice Hall, 1974). 25.    
               10 กรองทอง  จิรเดชากลุ,  คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ :ธารอกัษร,2550), 1. 
               11

  นพพงษ ์  บุญจิตราดุล, อา้งถึงใน วชัรา   เล่าเรียนดี,  เทคนิคและทกัษะการนิเทศ 
(นครปฐม  : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 122-123. 
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ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพให้กา้วหน้าให้เหมาะสมกบัวิชาชีพชั้นสูงอย่างแทจ้ริง ดงันั้นการพฒันา
วิชาชีพตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญในการนิเทศการศึกษายิง่ในปัจจุบนัพบวา่ครูมีภารกิจมากมายจนไม่
มีเวลาท่ีจะศึกษาคน้ควา้และติดตามวิทยาการใหม่  การนิเทศการศึกษายิ่งมีความสาํคญัและจาํเป็น
ต่อการเรียนการสอน โดยผูนิ้เทศจะเป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือครู ใหเ้ป็นผูท่ี้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ต่อสภาวะสังคมท่ีมีวิทยาการต่างๆ กา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  ดงัคาํกล่าวท่ีว่า  “โลกของการสอน
กบัโลกของการนิเทศการศึกษาเป็นธรรมชาติของคู่กนั”12 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
สําคัญและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา ซ่ึงพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสภาพการ ท่ี
เปล่ียนไปอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นคุณภาพการศึกษาการนิเทศการศึกษาจะช่วยใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพการจดัการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน13 
                 จากความสาํคญัของการนิเทศ พอสรุปไดว้า่ผูนิ้เทศ จะเป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือครู  เป็น
ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัผูรั้บการนิเทศ จึงทราบความเป็นมาเป็นไป และสามารถเขา้ไปช่วยในการแกไ้ข
ปัญหาได ้
 
จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
              จุดมุ่งหมายของการนิเทศมีนกัการศึกษาและหน่วยงานไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
การศึกษาไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี  
                 กู๊ด(Good)ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน  
ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพและการพฒันาตนเอง ในเร่ืองการเลือก
และปรับปรุงจุดประสงคก์ารสอน    ส่ือการสอน    วิธีสอนและประเมินผลการเรียน14  มาร์คและ
คณะ(Mark  and  others) ไดก้ล่าวถึง  จุดมุ่งหมายการนิเทศภายในโรงเรียนไวด้งัน้ี 1)ช่วยใหค้ณะครู
มองเห็นเป้าหมายของการศึกษาชดัเจนยิง่ข้ึน และผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการนิเทศในระดบัการศึกษาแต่
ละคน เห็นบทบาทของผูนิ้เทศ ท่ีจะทาํงานใหเ้กิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายเหล่านั้นได ้2) ช่วยเหลือครู

                                                 
                  12

 บนัลือ  พฤกษะวนั, อา้งถึงใน  สมพร  หอมทวนลม, “กระบวนการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาอาํเภอหว้ยกระเจา”  (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริการ
ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 16-17. 
                         13

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศส่ือ
การเรียนการสอนในศูนยว์ิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา,2548), ส่วนหนา้. 
                 14 Carter   v.  Good,  Dictionary    of   Education.,  3rd ed.  (New York  :  Mc  Graw-
Hill,1973), 574. 
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ใหม้องเห็นปัญหา และความตอ้งการของเดก็และเยาวชน ไดช้ดัเจนมากข้ึน  3) ใชภ้าวะผูน้าํแบบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับปรุงโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ ของภาวะผูน้าํดงักล่าว ทาํให้
เกิดความสมัพนัธ์ร่วมมือกนัอยา่งราบร่ืน กระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานเป็นหมู่คณะ เพื่อใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  4) สร้างขวญักาํลงัใจของกลุ่มและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของครูใหมี้
ผลต่อการทาํงานเป็นหมู่คณะ   เพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 5) กาํหนดงานใหค้รูแต่ละคน
อยา่งเหมาะสมกบังานท่ีมอบหมายนั้น สนบัสนุนใหค้รูไดพ้ฒันาความสามารถของตน 6) ช่วยครู
พฒันาความสามารถในการสอนใหสู้งข้ึน 7) ช่วยครูใหม่ใหเ้ขา้กบัระบบโรงเรียนได ้8) ประเมินผล
การทาํงานของครูโดยดูความเจริญงอกงาม ของเดก็กบัเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้  9) ช่วยเหลือครูหา
สาเหตุและแกปั้ญหาอุปสรรคในการเรียนของนกัเรียน 10) ใหชุ้มชนไดเ้ขา้ใจถึงแผนการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 11) ปกป้องคณะครูใหพ้น้จากขอ้เรียกร้องท่ีไม่มีเหตุผลยติุธรรมและการวิพากษว์ิจารณ์ 
ท่ีไม่เป็นธรรม 15  กวิน(Gwynn )ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวด้งัน้ี1)เพื่อ
ช่วยเหลือครูใหเ้ขา้ใจเดก็ดียิง่ข้ึน 2) ช่วยพฒันาครูใหเ้กิดความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ 
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ คบั บญัชาและเพื่อนร่วมงาน3)ช่วยเหลือครูในการจดัหาและเลือกส่ือการสอน 
4) ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงวิธีสอน 5) ช่วยสร้างลกัษณะความเป็นผูน้าํใหแ้ก่ครู  โดยการนาํเอา
ความสามารถพิเศษของครูแต่ละคนมาช่วยเหลือครูคนอ่ืนๆ 6) ช่วยเหลือครูในการประเมินผลการ
เรียน 7) ช่วยกระตุน้ครูใหรู้้จกัประเมินการทาํงานและความกา้วหนา้ของตนเอง 8) ช่วยใหค้รูมี
ความรู้สึกวา่ไดรั้บผลสาํเร็จ  9) ช่วยกระตุน้ใหค้รูร่วมมือกนัในการปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือนาํไปใช้
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 10) เพื่อประชาสมัพนัธ์การทาํงานและความกา้วหนา้ของโรงเรียนแก่ชุมชน

งั

                                                

16

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมาย ของการนิเทศการศึกษา 
ในโรงเรียนไวด้งัน้ี 1) เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนในความ
รับผดิชอบของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ2)เพือ่แกปั้ญหาใหค้วามช่วยเหลือ  
และใหค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อนและบุคลากรในโรงเรียนในสงักดั  ในการดาํเนินงานจดัการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรใหบ้รรลุจุดหมาย 17  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  ไดก้ล่าวถึง

 
                 15 James  R  Marks   , Stoop  Emery,  and   Stoop  Joyce  King,  Handbook  of   
Educational  Supervision : A  Guide   for  the  Practitioner( Boston  :  Ally  and  Bacon ,1973), 93.   
                 16 Minor  K.  Gwynn,  Theory  and  Practice  of  Supervision  (New  York  :  Dodd  
Mead  &  Company,1974 ), 27-23. 
                 17 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,หน่วยศึกษานิเทศก,์  
ศึกษานิเทศกก์ารนิเทศการศึกษา( กรุงเทพฯ :  โรงพิพพคุ์รุสภา, 2548 ) , 4. 

ชุดอบรม
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จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้4  ขอ้ดงัน้ี 1) เพื่อการพฒันาวิชาชีพครู  2) เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของนกัเรียน  3) เพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจ  4 ) เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี18           
                 จากจุดมุ่งหมายท่ีไดแ้นวคิดจากนกัการศึกษาหลายๆท่าน สรุปไดว้า่ การนิเทศภายใน
โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้นิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือ  พฒันาผูรั้บการนิเทศใหเ้กิดขวญักาํลงัใจ ใน
การท่ีจะพฒันาตนเองของครูใหมี้ความเช่ือมัน่เกิดการประสานสมัพนัธ์ท่ีดีกบัทุกๆฝ่ายจนทาํใหง้าน
บรรลุผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพโดยผลท่ีไดใ้หค้าํนึงถึงเดก็นกัเรียน 
 
แนวคดิในการปฏิบตัิงานของผู้นิเทศ 
                 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ควรเขา้ใจและตระหนกั
เก่ียวกบัการนิเทศภายในโรงเรียนซ่ึงแนวคิดของ กรองทอง  จิรเดชากลุ กล่าวไวด้งัน้ี 
                 1) การเร่ิมตน้จดักิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ในระยะแรกควรหลีกเล่ียงกิจกรรม 
ท่ีตอ้งเผชิญหนา้กนั  เช่น การสงัเกตการณ์สอน  เพราะเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและเกิดความขดัแยง้ได้
ง่าย ควรเลือกกิจกรรมท่ีสร้างความคุน้เคยเช่นการใหค้าํปรึกษาหารือ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
หรือการศึกษาดูงาน  เม่ือครูคุน้เคยกบัการนิเทศภายในโรงเรียนและมีความพร้อม  จึงใชกิ้จกรรม
สงัเกตการสอน 2) ความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญั ในการท่ีจะช่วยใหก้ารนิเทศ
ภายในโรงเรียนประสบความสาํเร็จ การใชก้ระบวนการกลุ่มดาํเนินงาน จะทาํใหไ้ดผ้ลดีเป็นอยา่ง
มาก 3) กิจกรรมท่ีใชใ้นการนิเทศควรตอบสนองต่อปัญหา ซ่ึงตอ้งร่วมกนัพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
โดยผลท่ีเกิดจากการแกปั้ญหา ใหเ้นน้การพฒันาบุคลากรและพฒันางาน 4) คณะกรรมการนิเทศ 
ควรศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อนาํมาใชใ้นการนิเทศครูในสถานศึกษา 5)  สร้างศรัทธา
และความเขา้ใจอนัดีกบัผูรั้บการนิเทศ19 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ มีแนวคิดในการนิเทศวา่1) การ
นิเทศการสอนเป็นระบบยอ่ยของระบบโรงเรียน หากมองสงัคมเป็นระบบหน่ึง จะเห็นวา่ในระบบ
สงัคมประกอบดว้ยระบบโรงเรียนเป็นระบบยอ่ยของระบบการศึกษา ส่วนระบบการนิเทศการสอน
เป็นระบบยอ่ยของระบบโรงเรียน การศึกษาเก่ียวกบัระบบจะมองเป็นองศป์ระกอบต่างๆ ในระบบ
การนิเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ ผูนิ้เทศการสอนมีผลต่อการสอนของครู และการสอนของครูมีผลต่อการเรียน
ของนกัเรียน 2) การสอนเป็นพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ได ้ การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในทางดีข้ึน ผูนิ้เทศสามารถนิเทศครูเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการสอนได ้ เพื่อการ

                                                 
                 18 ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ, 
2548), 25. 
                19

 กรองทอง  จิรเดชากลุ,  คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, 2550), 8. 
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ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 3) การนิเทศการสอนเป็นการใหก้ารศึกษาต่อเน่ืองของครู ครูซ่ึง
อยูใ่นโรงเรียน และประกอบอาชีพดว้ยการสอนตอ้งมีความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางดา้นเน้ือหาวิชาและดา้น
การสอน การนิเทศการสอนจะเป็นการพฒันาวิชาชีพครูซ่ึงถือวา่เป็นการใหก้ารศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
20ผูนิ้เทศอาจนาํทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดยมีความเช่ือเก่ียวกบัมนุษยต์ามทฤษฎี X ท่ีเช่ือวา่มนุษย์
ธรรมชาติจะไม่ชอบทาํงานและหลีกเล่ียงงานถา้มีโอกาส มนุษยต์อ้งมีการบงัคบั ควบคุมช้ีนาํ และ
จูงใจเพื่อใหท้าํงานและโดยเฉล่ียมนุษยจ์ะชอบการช้ีนาํ ชอบหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ และมีความ
ทะเยอทะยานตํ่า   ความเช่ือเก่ียวกบัมนุษยต์ามทฤษฎี Y ท่ีเช่ือวา่สาํหรับมนุษยก์ารใชพ้ลงักาย พลงั
สมองในการทาํงานเป็นเร่ืองธรรมชาติ คลา้ยกบัการเล่น ชอบใหท้าํงานหรือการพกัผอ่น มนุษย์
สามารถทาํงานเองไดใ้นการปฏิบติังานท่ีตนเองรับผดิชอบและโดยเฉล่ียมนุษยเ์รียนรู้ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีถูกตอ้ง มนุษยมี์ความรับผดิชอบและแสวงหาความรับผดิชอบ  โดยสรุปมนุษยต์ามแนวทฤษฎี X 
จะไม่ชอบทาํงาน ชอบใหส้ัง่งาน ควบคุม ส่วนตามแนวทฤษฎี Y มนุษยจ์ะชอบทาํงาน มีความ
รับผดิชอบ  และแสวงหาความรับผดิชอบเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สรุปไดว้า่ถา้ท่านเป็นศึกษานิเทศก์
หรือผูนิ้เทศแบบทฤษฎี X ท่านจะเช่ือและคิดวา่ครูหรือบุคคลท่ีท่านทาํงานดว้ย มีความรับผดิชอบ
นอ้ย ดงันั้นจะไม่มอบหนา้ท่ีรับผดิชอบซ่ึงเป็นการคิดดา้นเดียว เม่ือครูหรือผูท่ี้ท่านนิเทศดว้ย ไม่มี
ความรับผดิชอบ พวกเขาคือผูท่ี้ไม่มีความรับผดิชอบ ซ่ึงไม่ควรสรุปวา่ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ 
แมคเกรเกอร์(McGregor)  อยูค่นละขั้วคือ ทฤษฎี X หมายถึงไม่ดีหรือเลว ทฤษฎี Y หมายถึงดี ใน
ฐานะท่ีทาํหนา้ท่ีผูนิ้เทศตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืนเหตุผลอ่ืนมาประกอบวา่ ทาํไมพวกเขาจึงไม่มี
ความรับผดิชอบหรือมีความรับผดิชอบนอ้ย21 
                 จากแนวคิดการปฏิบติัการนิเทศของนกัการศึกษาสรุปไดว้า่1) การเร่ิมตน้จดักิจกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน  ในระยะแรกควรหลีกเล่ียงกิจกรรม ท่ีตอ้งเผชิญหนา้กนั 2) ความรัก ความ
สามคัคีในหมู่คณะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการท่ีจะช่วยใหก้ารนิเทศภายในโรงเรียนประสบความสาํเร็จ 
3)กิจกรรมท่ีใชใ้นการนิเทศควรตอบสนองต่อปัญหา 4) การนิเทศการสอนเป็นระบบยอ่ยของระบบ
โรงเรียน 5) สร้างศรัทธาและความเขา้ใจอนัดีกบัผูรั้บการนิเทศ6)การสอนเป็นพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ได้
7) การนิเทศการสอนเป็นการใหก้ารศึกษาต่อเน่ืองของครูและควรศึกษาภาวะผูน้าํท่ีดีท่ีเหมาะสมกบั
บุคคลกบังานและองคก์รมีความจาํเป็น 
 
 

                                                 
               20 เร่ืองเดียวกนั, 21. 
               21 เร่ืองเดียวกนั, 58-59. 
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หลกัการนิเทศการศึกษา 
                 กมล  ภู่ประเสริฐ ไดก้ล่าวถึงหลกัสาํคญัของการนิเทศการศึกษาดงัน้ี 1) มุ่งท่ีคุณภาพของ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั แมว้า่การนิเทศจะเป็นการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ส่ิงท่ีพฒันาจะตอ้งไปสู่
คุณภาพของผูเ้รียนทั้งส้ิน 2)อาศยัความร่วมมือภายในโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งตระหนกั
ถึงความสาํคญัของการนิเทศ ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํ เพื่อใหบุ้คลากรแต่ละคนพฒันาตนเอง
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และหลายกรณีอาจตอ้งเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาช่วยใหค้าํแนะนาํ
ดว้ย 3)อาศยัวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีจะเป็นส่ิงช่วยกระตุน้ความสนใจและความร่วมมือ ในการ
ดาํเนินการแต่ละวิธีมีจุดเด่น จุดดอ้ยท่ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของกนัได ้ 4) กระทาํอยา่งต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ จนสร้างความรู้สึกวา่ กระบวนการน้ีเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้กลายเป็นส่วนหน่ึงของ
การปฏิบติังานภายในโรงเรียนซ่ึงเป็นการสร้างอุปนิสยัของการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ5)ใชก้ระบวนการ
ท่ีเป็นระบบ เพื่อมัน่ใจไดว้า่งานนิเทศภายในโรงเรียน  จะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได้ 22

ชาญชยั  อาจินสมาจาร ไดก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศการศึกษาไดแ้ก่ 1) นิเทศการศึกษาจะตอ้งสมัพนัธ์
กบัการบริหาร การบริหารนอกจากจะใหบ้ริการในส่ิงต่างๆแลว้ ยงัจดัใหมี้อาคารและเคร่ืองมือต่างๆ
อีกดว้ยซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี คือส่วนหน่ึงของสภาพการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับปรุงสถานการณ์ดงักล่าว“ถึงแมว้า่การนิเทศการศึกษาจะเป็นงานท่ีอยูภ่ายใตข้อบข่ายการบริหาร 
แต่ถือกนัวา่เป็นส่วนสาํคญัของการบริหารการนิเทศการศึกษา เป็นงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการ  ภายใตค้วามรับผดิชอบของการบริหาร” เป็นท่ีเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้วา่การนิเทศการศึกษากบั
การบริหารมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดการบริหารและการนิเทศการศึกษาท่ีดีมีหนา้ท่ีเหมือนกนั
นัน่คือ การสร้างสรรคส์ภาพท่ีเหมาะสมสาํหรับกระบวนการศึกษา และคงไวซ่ึ้งระดบัความมี
ประสิทธิภาพของส่ิงดงักล่าว ในกระบวนการทั้งสองน้ีถือวา่ขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไม่ได ้ การบริหารทาํ
ใหเ้กิดสภาพการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา ในสถานการณ์ดงักล่าว แลว้ประเมินผลดี
ผลเสีย จากนั้นกห็าวิธีการปรับปรุงในส่ิงดงักล่าว 2) การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ปรัชญา หมายความวา่ นโยบาย แผน ค่านิยมและความหมายของการนิเทศการศึกษาควรถูกกาํหนด
โดยแนวทางปรัชญาหรือวิถีชีวิตในสงัคม ซ่ึงเราจะใหก้ารศึกษาแก่บุคคลในสงัคมนั้น จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย นโยบาย และแผนจะถูกตรวจสอบอยา่งพินิจพิเคราะห์ เพื่อแสดงถึงคุณภาพหรือ
ความสาํคญัและความเพยีงพอ จะตอ้งมีการตีค่าจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย โดยอาศยัความตอ้งการ 
อุดมการณ์ และความพึงพอใจของชุมชน ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งอาศยักระบวนการวิวฒันาการของโลก และ
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 กมล  ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : เสริมสินซิสเทม็, 
2545), 59. 
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ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม ในขณะท่ีเราใชว้ิธีการทางปรัชญา จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใช้
กระบวนการทางตรรกวิทยาและความคิดอยา่งพินิจพิเคราะห์เป็นงานยากพอสมควรและจาํเป็นตอ้ง
อาศยับุคคลท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาแลว้ จึงจะไดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้งสมบรูณ์และมีเหตุผล 3)การนิเทศ
การศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์ กิจกรรม แผน วิธีการและเทคนิคต่างๆควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานเจตคติ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 4)การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย 5)การนิเทศการศึกษาควร
เป็นการสร้างสรรค ์ 6) การนิเทศการศึกษาควรส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ หมายความวา่ การนิเทศ
การศึกษา ควรเลง็ไปท่ีการส่งเสริมความเจริญงอกงามของนกัเรียนและครู และใหเ้ขาไดป้รับปรุง
สงัคมอีกต่อหน่ึง 7)การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิชาชีพคือตอ้งมีการประเมินผลตนเองอยูเ่สมอในดา้น
เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายนอกจากน้ียงัควรประเมินแผนวิธีการและบุคลากร เพื่อท่ีจะไดพ้ฒันา
มาตรฐานและความรู้พิเศษ ทกัษะตลอดจนเทคนิคต่างๆ การประเมินผลใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการ
พยากรณ์และการพฒันาเท่านั้น23 ไพบูลย ์  มีศิลป์  และพรชยั  สระศรีสุวรรณ  ใหห้ลกัการเก่ียวกบั
การนิเทศการสอนดงัน้ี 1) การนิเทศการสอนเป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม เพือ่ใหค้รูเขา้ใจใน
หลกัวิธีการสอนต่างๆใชเ้ทคนิควิธีการสอนอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ สร้างส่ือและใชส่ื้ออยา่ง
ถูกตอ้ง  มีความเช่ือมัน่ มีทศันคติและอุดมการณ์ในการสอน 2) การนิเทศการสอนยดึความถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ  หมายถึง  สามารถพิสูจน์ไดถึ้งเหตุและผลรวมทั้งขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  มีการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล มีการสรุปผล  สามารถอา้งอิงไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือได ้3) การนิเทศการสอน ตอ้ง
มีความยดืหยุน่ หมายถึง ความสามารถท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการ วิธีนิเทศการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวม้ากท่ีสุด 4) การนิเทศ
การสอน เป็นการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งงานนิเทศ กบังานอ่ืนๆ หมายถึง กระบวนการพฒันาการ
สอนของครูใหดี้ข้ึน และสาํเร็จตามเป้าหมาย  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภายใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 24   ดิเรก ศรีวะโสภา กล่าวถึงการนิเทศมีความจาํเป็นดงัน้ี 1) เนน้
กระบวนการการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาตอ้ง
เท่าเทียมกนั  ทั้งสามกระบวนการ  จะเนน้กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงไม่ได ้  2) ภารกิจหลกั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนคือ บริหารงาน 4 ดา้นไดแ้ก่ งานวชิาการ งานบุคลากร งานบริหารทัว่ไปและ
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 ชาญชยั  อาจินสมาจาร, การนิเทศการสอนแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพโ์ฟร์เพช, 
2547), 56-65. 
                 24

 ไพบูลย ์ มีศิลป์ และพรชยั  สระศรีสุวรรณ, “การวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคการ
สอน”, เอกสารประกอบคาํบรรยาย    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   2548,13. 
(อดัสาํเนา) 
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งานบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งนิเทศครูผูส้อน เพื่อใหค้รูสามารถปรับปรุงหรือพฒันา
วิธีการสอนใหมี้คุณภาพ 3) ภายในโรงเรียนยอ่มมีครูท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้นประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ยอ่มแตกต่างกนั การจะลดช่องวา่ง
ดงักล่าวผูบ้ริหารควรมีการนิเทศในโรงเรียนเพ่ือใหค้รูมีประสิทธิภาพมากข้ึน25  
                 จากแนวคิดหลกัการนิเทศการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่1) มุ่งท่ีคุณภาพของผูเ้รียน 2) อาศยั
ความร่วมมือภายในโรงเรียน3)อาศยัวิธีการท่ีหลากหลาย 4)กระทาํอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
5)ใชก้ระบวรการท่ีเป็นระบบเพ่ือมัน่ใจ6)นิเทศการศึกษาจะตอ้งสมัพนัธ์กบัการบริหาร 7) การนิเทศ
การศึกษาควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของปรัชญา หมายความวา่ นโยบาย แผน ค่านิยมและความหมาย
ของการนิเทศการศึกษา    ควรถูกกาํหนด  โดยแนวทางปรัชญาหรือวิถีชีวิตในสังคม 8) การนิเทศ
การศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย 9)การนิเทศการศึกษาควรเป็นการสร้างสรรค ์ 10)การนิเทศการศึกษา
ควรส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ 11)การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิชาชีพ 12)การนิเทศการสอนยดึ
ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 13)การนิเทศการสอน ตอ้งมีความยดืหยุน่ 14) การนิเทศการสอนเป็น
การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งงานนิเทศกบังานอ่ืนๆ 
  
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
                  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจากแนวคิดของกล๊ิกแมนและคณะ(Glickman) ได้
นําเสนอกระบวนการในการนิเทศการสอนไว  ้5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การประชุมร่วมกับครู
(peconference  with  teacher) 2) การสงัเกตการสอนในชั้นเรียน(observation  of  classroom) 3) การ
วิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการสอนและพิจารณาวางแผนการประชุมร่วมกบัครู 4) ประชุม
ร่วมกบัครูภายหลงัการสังเกตการสอน(postconference  with  teacher) 5) วิเคราะห์และพฒันาการ
ดาํเนินการ 4 ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และควรใหค้รู
ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นให้มาก26 แอคคีสันและกอล(Acheson  And  Gall)ไดเ้สนอ
กระบวนการนิเทศไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 1) จดัประชุมเพื่อวางแผน(planning  conference)โดยมีผูนิ้เทศ
กับครู ผูรั้บการนิเทศเพื่อให้ครูได้มีโอกาสในการนําเสนอความตอ้งการ ประเด็นท่ีสนใจ จะ

                                                 
                25

 ดิเรก  ศรีวะภา, “การดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียน”, เอกสารประกอบการอบรมการ
นิเทศตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2548, 3.(อดัสาํเนา) 
                 26 Carl  D. Glickman, Stephen   P.Gordon ,and  Jovita  M. Ross-Gordon, Supervision  
and   Instructional  Leaderahip : A  Developmental  Approach,8rded. (Boston : Allyn  and  Bacon , 
Inc , 2009), 281. 
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ปรับปรุงและพฒันาความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาบทบาทของผูนิ้เทศในขั้นตอนน้ีก็คือ ช่วยให้ครูเขา้ใจ
เร่ืองท่ีครูสนใจ ใหค้รูไดม้องเห็นภาพการสอนของตนเองในปัจจุบนั ร่วมกนัพิจารณาเทคนิคใหม่ๆ 
ท่ีครูสนใจจะนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเ รียนการสอน  2)การสัง เกตการสอน
(observation)การสังเกตการสอนตอ้งดาํเนินการต่อกระบวนการท่ีมีการวางแผน กาํหนดแนวทาง
การสอนและวิธีการสังเกตการสอนท่ีเหมาะสมเวลาท่ีทาํการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียนและ
วิธีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 3) การประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (feedback conference) ขั้นตอนน้ีผูนิ้เทศ
และครูประชุมร่วมกนั เพ่ือว่าดว้ยผลการสังเกตการสอน และร่วมกนัตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหา และ
แนวทางการแกไ้ข27 วชัรา เล่าเรียนดี ไดก้ล่าวถึงกระบวนการนิเทศโดยผูบ้ริหารสามารถนาํมา
สงัเคราะห์เป็นกระบวนการนิเทศโดยผูบ้ริหารไดด้งัน้ี 1)ประชุมวางแผนการสงัเกตการสอนกาํหนด
เร่ือง ประเดน็ท่ีจะสังเกต วิธีการสังเกต 2) สังเกตการสอนหรือการปฏิบติังานตามท่ีวางแผนไว ้ควร
ใชก้ารสงัเกตเชิงคุณภาพในแบบต่างๆจะเหมาะสมกวา่วิธีสงัเกตเชิงปริมาณเช่น การสงัเกตบนัทึกคาม
ประเด็นคาํถามท่ีสนใจ (focused  questionnaire)หรือการสังเกตบนัทึกแบบยอ่(anecdotal  record) 
หรือแบบผสมผสานระหวา่งวิธีสังเกตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3)การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เก่ียวกบั
การสังเกต และทบทวนประเด็นท่ีจะสังเกตการสอนคร้ังต่อไป 4)ในกรณีเก่ียวกบัการดาํเนินการ
นิเทศ ควรมีการประเมินผลการนิเทศทั้งตวัผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน เผยแพร่
ผลสําเร็จของการนิเทศให้ครูอ่ืนๆ ไดท้ราบเพ่ือจูงใจให้ปรับปรุงและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป28 
                  จากแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้
สรุปได้ 6 ขั้นตอนคือ 1) ประชุมวางแผนการสังเกตการสอน 2) การสังเกตการณ์สอน 3) การ
วิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการณ์สอน 4) การประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 5) วิเคราะห์และ
พฒันาการดาํเนินการ 6) การประเมินผลการนิเทศ  
 
 ทกัษะการนิเทศการศึกษา 
                  ทกัษะการนิเทศการศึกษา เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาครูให้มีคุณภาพ
โดยผ่านกระบวนการทางการนิเทศดังกล่าวด้วยเหตุท่ีผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถ

                                                 
                 27 Keith  A. Acheson and  Gall  D. Meredith, Techniques  in  the  Clinical  Supervision  
of  Teachers  Preservice  and  Inservice  Application, 4th ed. (New  York : Longman, 2003), 90. 
                 28วชัรา   เล่าเรียนดี,  การนิเทศการสอน ( นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2550), 112.  
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ดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ให้ประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น ควรเป็นผูมี้ทกัษะในทุกๆดา้นในการ
ปฏิบติังาน จากการศึกษาเร่ืองทกัษะของผูบ้ริหาร ไดมี้นกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการนิเทศ
การศึกษา หลายท่านไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบั ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหาร ทุกระดบัเพื่อใช้
ในการปฏิบติังานไว ้ดงัน้ี 
                  แคทซ์  (Katz  )  ไดส้รุปทกัษะท่ีสาํคญัของผูนิ้เทศไวด้งัน้ี 
                   1. ทกัษะดา้นเทคนิค(technical  skill) ไดแ้ก่  ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองเทคนิคและ
วิธีการนิเทศท่ีจะใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด  ตลอดทั้งการรู้จกัเลือกใชเ้คร่ืองมือในการทาํงาน 
                   2. ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (human  Skill) ไดแ้ก่  ความสามารถในการทาํงานกบัคน
อ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีถือวา่การมีมนุษยสมัพนัธ์เป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศ เพราะ
เป็นงานท่ีจะตอ้งทาํร่วมกบัคนอ่ืน  
                   3. ทกัษะดา้นคตินิยม(conceptual skill) ไดแ้ก่  ความสามารถในการเขา้ใจ  ความสาํคญั
ของหน่วยงานของตน เขา้ใจระบบการศึกษาตั้งแต่ ระดบัประเทศจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน ตลอดจน
ความเขา้ใจขอบข่าย องคป์ระกอบ กลไกลในการปฏิบติังาน และความสมัพนัธ์ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง29 
                  กล๊ิกแมน(Glickman) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีในการนิเทศและ
ดาํเนินงานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารกบัคณะครูภายในโรงเรียน
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน พฒันาความรู้ความสามารถ ของบุคลากรภายในโรงเรียนใหมี้
ศกัยภาพในการปฏิบติังานสูงข้ึนทั้งน้ี เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและการประสบผลสาํเร็จของ
โรงเรียนในการจดัการศึกษา และไดเ้สนอแนวคิดของคุณลกัษณะ ของผูนิ้เทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งมี
คุณสมบติัเฉพาะท่ีจาํเป็นในตนเองก่อน 3 ประการคือ 
                  1. ความรู้(knowledge)  เป็นความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับผูนิ้เทศ เป็นความรู้ท่ีผูบ้ริหาร
ตอ้งเขา้ใจในสภาพความเป็นจริง ในสภาพการจดัการศึกษาบรรทดัฐาน และปรัชญาของโรงเรียน 
เพื่อนาํโรงเรียนไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูบ้ริหารยงัตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัความคิดความสามารถ และวฒิุภาวะของครูแต่ละคน ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัครู 
และวิชาชีพครูเพื่อท่ีจะสามารถเลือกใชว้ิธีการนิเทศแบบต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัครูแต่ละประเภท 

                                                 
                          29

 Robert   L.  Katz, อา้งถึงใน ปฐมา  สิทธิสา, “บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอาํเภอพนมทวน”( การคน้ควา้อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 30. 
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                  2. ทกัษะดา้นปฏิสมัพนัธ์ (interpersonal skills) เป็นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดย
เนน้ความสามารถของผูนิ้เทศในการสร้างแรงจูงใจการพฒันาครู และพฒันาการนิเทศโดยใชค้วามรู้
ความเขา้ใจในทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่วิเคราะห์ครู และสามารถเลือกใชพ้ฤติกรรมต่อเน่ืองของ
การนิเทศ 10 พฤติกรรม มาเป็นพฤติกรรมต่อเน่ือง 4 แบบท่ีใชใ้นการนิเทศ เพื่อพฒันาครูตามระดบั
วฒิุและความพร้อมของครู ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นการพฒันาการนิเทศของตนเองดว้ย 
พฤติกรรมการนิเทศ 4 แบบท่ีกล่าวคือ  
                   2.1 การนิเทศแบบช้ีนาํดว้ยการควบคุม (directive control behaviors) เป็นการนิเทศท่ีผู ้
นิเทศมีอาํนาจหนา้ท่ี หรือตาํแหน่งท่ีสูงกวา่ครูซ่ึงสามารถใชก้ารสัง่การได ้ และครูกไ็ม่ขดัขืน หรือ
ยอมรับในเวลาต่อมา หรือผูนิ้เทศสามารถแสดงพฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนาํได ้ ต่อเม่ือผูนิ้เทศมี
ช่ือเสียง มีความรู้ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ อาจกล่าวไดว้า่ ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ดีกวา่
ผูรั้บการนิเทศ การนิเทศแบบช้ีนาํน้ีเป็นการนิเทศ ท่ีผูนิ้เทศตอ้งการใหผู้รั้บการนิเทศเขา้ใจอยา่ง
ชดัเจนตามท่ีคาดหมายไว ้ ผูนิ้เทศท่ีมีตาํแหน่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาในสายงานน้ี สามารถเลือกใชก้าร
นิเทศแบบช้ีนาํได ้ แต่จะตอ้งใชค้าํพดูในลกัษณะเสริมแรง ผูนิ้เทศท่ีไม่ใช่เป็นผูบ้ริหารกส็ามารถ
นิเทศแบบช้ีนาํโดยการช่วยเหลือ ซ่ึงตวัผูนิ้เทศเองจะตอ้งไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือถือจาก
คณะครูดว้ย การนิเทศแบบช้ีนาํนั้น สามารถใชไ้ดต้ามลกัษณะของบุคคลท่ีมีอาํนาจ ความน่าเคารพ
นบัถือ ผูเ้ช่ียวชาญ และตามสายบงัคบับญัชา การใชก้ารนิเทศแบบช้ีนาํควรใชด้งัน้ี 1) เม่ือมีการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีนั้นมีระดบัการพฒันาตํ่ามาก2)เม่ือครูทั้งหลายไม่มีความรู้ ไม่เขา้ใจ หรือละเลย
ท่ีจะปฏิบติัตามหนา้ท่ี ซ่ึงจะเกิดผลเสียแก่นกัเรียน เพื่อนครู หรือชุมชน 3) เม่ือครูทั้งหลายไม่ยอมท่ี
จะเขา้ไปยุง่เก่ียวดว้ยทั้งท่ีผูนิ้เทศไดพ้ยายามใหพ้วกเขาไดต้ดัสินใจแลว้พวกเขากย็งัไม่ปฏิบติั 4) เม่ือ
ผูนิ้เทศปลุกจิตสาํนึกในการปฏิบติังานแลว้ ครูกย็งัไม่ยอมปฏิบติัหรือครูไม่เก่ียวขอ้ง หรือคณะครู
เสนอใหผู้นิ้เทศเป็นผูต้ดัสินใจ 5)เม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีเวลาไม่พอ 
                 2.2 การนิเทศแบบช้ีนาํโดยใหข้อ้มูลข่าวสาร (directive informational behaviors) การ
นิเทศแบบน้ี เป็นการใหค้รูไดพ้ิจารณาทางเลือกท่ีจะนาํไปปฏิบติั โดยท่ีผูนิ้เทศเป็นตวัผลกัในการ
ใหค้าํแนะนาํ และแนวปฏิบติั ผูนิ้เทศตอ้งใหโ้อกาสครูในการแกไ้ข ปรับปรุง กลัน่กรอง ทางเลือกท่ี
จะนาํไปใชใ้หเ้หมาะสมและทา้ยท่ีสุดในการท่ีครูยอมรับแนวปฏิบติัและร่วมมือนั้นข้ึนอยูก่บัผูนิ้เทศ
ท่ีจะตอ้งมีความเช่ียวชาญ มีความมัน่ใจในตวัเอง และเป็นผูท่ี้เช่ือถือได ้ โดยผูนิ้เทศจะตอ้งมีขอ้มูล
ข่าวสาร ประสบการณ์ และความสามารถมากกวา่และเหนือกวา่ครูอยา่งเห็นไดช้ดั การใหค้าํแนะนาํ
ข่าวสาร ขอ้มูลโดยตรงกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความเช่ียวชาญ ความเช่ือมัน่ ความน่าเช่ือถือ และการ
กาํหนดทางเลือก จึงควรใชส้ถานการณ์ดงัน้ีคือ 1) เม่ือครูมีการพฒันางานในหนา้ท่ีไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
2) เม่ือครูมีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ นอ้ยกวา่ผูนิ้เทศ 3) เม่ือครูรู้สึกสบัสน ขาดประสบการณ์ หรือไม่รู้วา่
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จะปฏิบติัอยา่งไร และผูนิ้เทศรู้แนวทางปฏิบติัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 4) เม่ือผูนิ้เทศเตม็ใจท่ีจะ
ช่วยเหลือ และรับผดิชอบในส่ิงท่ีครูเลือกและพยายามจะปฏิบติั 5)เม่ือครูมีความเช่ือถือและไวว้างใจ
ผูนิ้เทศ ซ่ึงจะรู้ไดจ้ากการพดูคุย 6) เม่ือมีเวลานอ้ย จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารแนะนาํท่ีชดัเจนรวดเร็ว
และใหแ้นวทางปฏิบติัทีเป็นรูปธรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (collaborative behaviors) เป็นพื้นฐาน
ในการร่วมมือในการตดัสินใจ ในดา้นการเรียนการสอน เป็นผลมาจากการวางแผนการท่ีปฏิบติั
ร่วมกนั  
                 2.3 การนิเทศแบบร่วมมือ(collaborative) จะเหมาะสม เม่ือครูและผูนิ้เทศมีระดบัความ
เช่ียวชาญใกลเ้คียงกนั มีส่วนเก่ียวขอ้งและสนใจคลา้ยคลึงกนั ประการสําคญัท่ีควรพิจารณาก็คือ 
การร่วมมือจะตอ้งร่วมมือทั้งทศันคติและพฤติกรรมท่ีแสดงออก สถานการณ์ท่ีผูนิ้เทศควรจะตอ้งใช้
พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ(collaborative)ควรจะใชเ้ม่ือ1)เม่ือครูไม่สามารถพฒันางานไดเ้ตม็ท่ี 
งานมีความคลุมเครือ 2) เม่ือครูและผูนิ้เทศมีความรู้ความชาํนาญพอ ๆ กนัในปัญหานั้น ๆ 3) เม่ือครู
และผูนิ้เทศตอ้งตดัสินใจร่วมกนั และตอ้งรับผิดชอบในการตดัสินใจร่วมกนั 4) เม่ือครูและผูนิ้เทศ
ต่างกต็อ้งการแกปั้ญหา กค็วรท่ีจะใชแ้นวทางการร่วมมือกนั  
                 2.4 การนิเทศแบบไม่ช้ีนาํ (nondirective behaviors) ผูนิ้เทศสามารถใชก้ารนิเทศแบบไม่
ช้ีนาํ เพื่อช่วยใหเ้พื่อนครูในการตดัสินใจต่าง ๆ ตามแผนของเขาเอง เม่ือครูหรือกลุ่มครูมีความ
ชาํนาญมากข้ึน มีการยอมรับและมีความรับผดิชอบในการตดัสินใจในแต่ละปัญหาไดดี้กวา่ผูนิ้เทศ 
การนิเทศแบบไม่ช้ีนาํจะเหมะสมกวา่ ส่ิงสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงสาํหรับผูนิ้เทศกคื็อ ตอ้งไม่เป็นผู ้
ตดัสินใจ อยา่ตอบสนองความตอ้งการของครูท่ีตอ้งการใหผู้นิ้เทศเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน และ
พยายามปรับพฤติกรรมของตวัเอง และเม่ือเร่ิมเฉ่ือยชาท่ีจะแกปั้ญหา วตัถุประสงคข์องการนิเทศ
แบบร่วมมือกเ็พื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัอยา่งกวา้ง ๆ ใหมี้ความกระฉบักระเฉง และใหก้ลุ่มคน
ร่วมแสดงความคิดเห็น เราควรจะใชพ้ฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ช้ีนาํกบัใคร เม่ือไร ผูนิ้เทศควร
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี1)เม่ือครูหรือกลุ่มครูมีการพฒันาถึงระดบัเดียวกนั2) เม่ือ
ครูหรือกลุ่มครูมีความรู้ความชาํนาญในเร่ืองนั้นอยูแ่ลว้ ความรู้ความชาํนาญของผูนิ้เทศมีนอ้ย “ถา้
คุณยงัไม่รู้อะไรดี แต่พวกเขารู้ดีกวา่ ควรใหพ้วกเขาแกปั้ญหาจะดีกวา่” 3) เม่ือครูหรือกลุ่มครูมี
ความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีในการตดัสินใจ โดยผูนิ้เทศมีส่วนร่วม เก่ียวขอ้งนอ้ยมาก “ ถา้พวกเขา
เป็นผูรั้บผดิชอบโดยท่ีท่านไม่มีส่วนร่วมรับผดิชอบ ปล่อยใหพ้วกเขาแกไ้ขกนัเอง” 4) เม่ือครูหรือ
กลุ่มครูสนใจท่ีจะแกปั้ญหาเอง โดยท่ีปัญหานั้นไม่ใช่เน้ือหาของผูนิ้เทศ “ ถา้พวกเขาตอ้งการทาํเอง 
และท่านไม่สนใจดว้ยปล่อยใหพ้วกเขาตดัสินใจเอง”พฤติกรรมต่อเน่ืองทางการนิเทศ 10 พฤติกรรม 
ท่ีผูนิ้เทศควรมีดงัน้ี 
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                  1.การฟัง(listening)เช่นผูนิ้เทศนัง่อยูใ่นท่ีนัง่ของตน ตามองไปยงัครูท่ีกาํลงัพดูอยูพ่ร้อม
ทั้งแสดงอาการพยกัหนา้เป็นระยะๆเพื่อใหค้รูหรือผูพ้ดูทราบวา่ตนเขา้ใจผูนิ้เทศอาจส่งเสียบางอยา่ง
ออกมาเพื่อแสดงใหค้รูเห็นวา่ผูนิ้เทศยงัคงใหค้วามสนใจและกาํลงัฟังครูหรือผูพ้ดูตลอดเวลา 
                  2.การทาํใหก้ระจ่างชดั(clarifying) ผูนิ้เทศถามคาํถาม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจน
ตรงกนั ระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศ คาํถามเหล่านั้นอาจเป็น “ คุณหมายถึงส่ิงนั้นหรือ ” หรือ “ คุณจะ
อธิบายในเร่ือง…น้ีอีกไดไ้หม ” เป็นตน้ 
                  3.การกระตุน้หรือเร้า (encouraging) ผูนิ้เทศใชค้าํพดูบางคาํท่ีแสดงการยอมรับเพ่ือใหผู้ ้
พดูหรือครูไดอ้ธิบายเร่ืองราว หรือจุดยนืของเขาอยา่งต่อเน่ือง คาํพดูเหล่านั้นอาจเป็น “ ค่ะ ดิฉนั
กาํลงัรับฟังคุณอยู ่” หรือ “ วา่ต่อไปค่ะ ” 
                  4.การตอบสนอง (reflecting) ผูนิ้เทศจะสรุปและทบทวนขอ้มูลท่ีครู หรือผูพ้ดูไดพ้ดูไป
แลว้อยา่งละเอียด และอาจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยอาจใชค้าํพดูบางคาํ เช่น “ ฉนัเขา้ใจวา่ส่ิง
นั้นหมายถึง… ” หรือ “ ฉนัไดย้นิคุณพดูวา่… ” เป็นตน้ 
                  5.การนาํเสนอ (presenting) ผูนิ้เทศเสนอแนวความคิดบางประเดน็  ท่ีสมาชิกในท่ีประชุม
กาํลงัอภิปรายกนัอยูโ่ดย คาํพดูท่ีใชอ้าจเป็น “ฉนัตอ้งการใหพ้วกเราไดพ้ิจารณา” เป็นตน้ 
                  6.การแกปั้ญหา(problem solving)หลงัจากการอภิปรายประเด็นขอ้ปัญหาเบ้ืองตน้
เรียบร้อยแลว้   ผูนิ้เทศอาจมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกแนวทางต่าง ๆ   ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหานั้น
ได ้โดยอาจใชค้าํพดูบางคาํ เช่น “ ขอใหพ้วกเราหยดุการอภิปรายชัว่ครู่ และในขณะท่ีหยดุน้ี ฉนัใคร่
ขอใหค้รูแต่ละท่านช่วยกรุณาเขียนแนวทางในการแกปั้ญหาน้ี ตามเจตคติของท่านเอง ” 
                  7.การต่อรอง (negotiating) ผูนิ้เทศจะเปล่ียนประเดน็การอภิปรายจากการพิจารณาปัญหา
ไปสู่ประเด็นแนวทางแกปั้ญหา โดยใหผู้นิ้เทศหรือสมาชิกในท่ีประชุม หยิบยกแนวทางท่ีครูแต่ละ
ท่านหรือกลุ่มครูท่ีเสนอข้ึนมา สํารวจความเป็นไปได้รวมทั้ งข้อขัดแยง้ท่ีอาจมีหรือจัดลาํดับ
ความสาํคญัของปัญหา และแนวทางแกปั้ญหานั้นตามความเหมาะสม 
                  8.การช้ีแนะหรือสัง่การ (directing) ผูนิ้เทศจะบอก หรือสัง่การใหค้รูมีส่วนร่วมลงมือ
ดาํเนินการในส่ิงท่ีผูนิ้เทศตอ้งการ คาํสัง่หรือคาํช้ีแนะเหล่าน้ีอาจเป็น “ ฉนัตดัสินใจแลว้วา่ จะตอ้ง
ทาํ…” หรือ “ ฉนัตอ้งการใหคุ้ณปฏิบติั ” เป็นตน้ 
                  9.กาํหนดมาตรฐาน(standardizing )ผูนิ้เทศตั้งเกณฑท่ี์ตนเองคาดหวงั รวมทั้งกาํหนดเวลา
ท่ีคาดวา่จะใชใ้นการปรับปรุงการสอนของครู ความคาดหวงัน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัคาํพดู เช่น “ ใน
วนัจนัทร์หนา้ เราตอ้งการเห็น…” เป็นตน้ 
                 10.การเสริมแรงหรือการใหก้าํลงัใจ(reinforcing)ผูนิ้เทศใหก้ารสนบัสนุนโดยตรงเพ่ือใหค้รู
ไดด้าํเนินการปรับปรุงการสอน  ใหบ้รรลุผลตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้   การเสริมแรงหรือการใหก้าํลงัใจน้ี 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 30

ผูนิ้เทศอาจใชค้าํพดูท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในทางบวก หรือรูปแบบการใหค้าํชมเชย เช่น “ฉนัรู้วา่คุณ
ทาํได ้” หรือ “ ฉนัมีความเช่ือมัน่ในตวัคุณมาก ” เป็นตน้ 
               3. ทกัษะทางเทคนิควิธี(technical skills) กล๊ิกแมนและคณะ (Glickman)ใหแ้นวคิดเก่ียวกบั
ทกัษะทางเทคนิควิธีว่าเป็นส่ิงท่ีผูนิ้เทศจาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการนิเทศ
รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัโรงเรียน ครู ทกัษะทางสังคม เพื่อใชพ้ฒันาบุคลิกภาพของครู โดยท่ีผูนิ้เทศ
ตอ้งมีทกัษะดงัน้ีคือ  
                1. การสงัเกต (observing) เป็นการใส่ใจ และการพิจารณาไตร่ตรอง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการสงัเกต แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) การสงัเกตเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือจดั
ระดบัความถ่ี เคร่ืองมือท่ีใหเ้ห็นการกระทาํ เคร่ืองมือแผนผงัเชิงทศันาการ เคร่ืองมือเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 2) การสงัเกตเชิงคุณภาพ จะรวบรวมวิชาการต่าง ๆ ไว ้ คือ การบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง การสงัเกตโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสอน การสงัเกตโดยใชแ้บบสอบถามเฉพาะเจาะจง 
และการวิพากษว์ิจารณ์ทางการศึกษา 
                2. การประเมินและทกัษะการวางแผน(assessing and planning Skills)เป็นกระบวนการ
หน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ระหวา่งการวางแผนกบัการประเมินผล สาํหรับกระบวนการ
ประเมินผลมกัจะมีเกณฑม์าตรฐานในการพิจารณา   ส่วนการวางแผนจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ตดัสินใจและการเลือกแนวทางปฏิบติัระหวา่งผูนิ้เทศกบัครูผูส้อนเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
                3. การวิจยัและการประเมินผล (research and evaluation) งานวิจยัในปัจจุบนัน้ี จะมี
ความสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ ความแตกต่างระหวา่งงานวิจยักบังานการประเมินผลนั้น จะอยูท่ี่การ
ใหค้าํนิยามไวก่้อนทาํการศึกษาโดยใชน้กัเรียน ครู หอ้งเรียนเป็นกลุ่มประชากร ในขณะท่ีผูป้ระเมิน
จะศึกษาวา่ส่ิงใดเกิดข้ึนในโรงเรียนแลว้บา้ง ดงันั้นการประเมินผล จึงถือวา่เป็นการออกแบบของ
งานวิจยัชนิดหน่ึง ส่วนงานวิจยั ไดแ้ก่ การศึกษาแบบพรรณา การศึกษาแบบหาความสมัพนัธ์ และ
การศึกษาแบบทดลองเป็นตน้ จากแนวความคิด เก่ียวกบัทกัษะการนิเทศการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ 
ทกัษะท่ีผูบ้ริหารตอ้งมี คือ ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะดา้นการจดัการ และทกัษะดา้นเทคนิค
วิธี ทกัษะดา้นกระบวนการกลุ่ม ทกัษะดา้นการบริหารงานบุคคล ทกัษะดา้นการวางแผน ทกัษะ
ดา้นการประเมินผลส่ิงเหล่าน้ีเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารในการปฏิบติังานนิเทศใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ30 
                ไวลส์ (Wiles) ไดส้รุปทกัษะพื้นฐานของผูนิ้เทศวา่ควรจะมีทกัษะ 5  ประการดงัต่อไปน้ี  

                                                 
                 30Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision of 
Instruction : A Development Approach, 3rd ed (Boston : Allyn and Bacon, 2009), 136-137.  
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1. ทกัษะดา้นการเป็นผูน้าํ ลกัษณะสาํคญัประการหน่ึง ท่ีผูนิ้เทศจาํเป็นจะตอ้งมีคือ 
ความสามารถในการเป็นผูน้าํ ในการนิเทศภายในโรงเรียนคือ ความสามารถและความพร้อมท่ีจะ
กระตุน้เสนอแนะแนวทาง เพื่อใหค้รูสามารถดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ใหส้าํเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี  
                     2.ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ งานนิเทศภายในโรงเรียน ผูนิ้เทศจาํเป็นตอ้งมีความ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆ หลายฝ่าย การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี จะช่วยใหผู้นิ้เทศไดรั้บความร่วมมือใน
การทาํงานเป็นอยา่งดี  
                     3.ทกัษะดา้นกระบวนการหมู่พวก ผูนิ้เทศมีความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํงานร่วมกบักลุ่ม จึง
ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักลุ่ม การทาํงานกลุ่มหรือการชกัจูงใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมมือกนัทาํงาน มีการ
ประสานงานท่ีดี  
                     4.ทกัษะดา้นการบริหารงานบุคคล การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะครูผูส้อนทกัษะการบริหารงานบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีผูนิ้เทศควรจะมี   
                     5.ทกัษะดา้นการประเมินผลการประเมินผลจะช่วยใหท้ราบวา่แผนการปฏิบติังานต่าง  ๆ
ท่ีกาํหนดไว ้บรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพยีงใด ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการินเทศการศึกษามีอะไรบา้ง 
การประเมินผลน้ีควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน ซ่ึงอาจจดัใหมี้การ
ประเมินผลโดย  ครูผูส้อนเอง หรือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีใหก้ารศึกษา การประเมินผลอาจใชว้ิธีการต่าง ๆ 
เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต การใชแ้บบสอบถาม31 
                  อิมนัโด (Imundo) กล่าววา่ การนิเทศท่ีมีประสิทธิผลนั้น ผูนิ้เทศตอ้งมีทกัษะต่อไปน้ีคือ 
1)ทกัษะในการจูงใจคนใหท้าํประโยชน์ใหแ้ก่องคก์าร2) ทกัษะดา้นแนวความคิดเก่ียวกบัการทาํงาน 
พฤติกรรม วฒิุภาวะและไวต่อความรู้สึกของแต่ละบุคคล 3) เป็นนกัติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล มี
ความมานะบากบัน่ใหแ้ก่กลุ่มและงานโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลทาํงานดว้ยความสมคัรใจ 
4) มีความสามารถในการควบคุม เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีจาํเป็นเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 5) มีส่วนร่วมใน
กระบวนการกลุ่ม ตั้งแต่บุคคลเร่ิมเขา้มาสู่องคก์ารกจ็ะถูกแนะนาํใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบงาน
ในหนา้ท่ี และมีความสามารถทางดา้นเทคนิคสูงในงานท่ีดูแลรับผดิชอบ อลัฟองโซ(Alfonso)  
กล่าวถึง ทกัษะของการนิเทศท่ีสาํคญันั้นมี 3 ดา้น คือ ทกัษะเชิงมนุษย ์ (Human Skills) ทกัษะเชิง
การจดัการ (managerial skills) ทกัษะเชิงเทคนิควิธี (techical skills)ทกัษะเชิงมนุษย ์ (human skills) 

                                                 
                 31 Kimball Wiles, อา้งถึงใน วชัรา   เล่าเรียนดี,  การนิเทศการสอน ( นครปฐม : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2550), 17.  
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อลัฟองโว (alfonso) ใหค้วามสาํคญักบัทกัษะในดา้นน้ีวา่ เป็นความสามารถในการเขา้กบัคนอ่ืนๆ
ได ้ หรือการมีศิลปะในการเขา้กบัคนอ่ืน เป็นความสามารถในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือ
สามารถทาํงานร่วมกนัไดส้ามารถจูงใจคนใหเ้กิดความร่วมมือกนัในการทาํงานดว้ยความเตม็ใจ ทาํ
ใหห้มู่คณะยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีครูแต่ละคนมีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน ความรู้และศกัยภาพท่ีต่างกนั ดงันั้น ผูนิ้เทศจาํเป็นตอ้งมีพื้นฐานทกัษะการนิเทศท่ีจะมา
ประกอบการใชท้กัษะดา้นเชิงมนุษยคื์อ 1) การมีความเห็นอกเห็นใจ (empathy) เป็นความสามารถท่ี
จะเขา้ใจในความคิด ความรู้สึกของผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 2) การตระหนกัในตนเอง (self awareness) 
เป็นการรู้จกัการประเมินตนเอง รู้จกัตวัเอง และบทบาทของตวัเอง 3) การยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล (acceptance of individual differences) คือ ความแตกต่างของบุคล ทั้งรูปร่างลกัษณะ
ภายนอกภายในผูนิ้เทศ ตอ้งเขา้ใจในพฤติกรรม และใหก้ารตอบสนองในทางท่ีพึงประสงค ์ 4) การ
ตระหนกัในมุมของคน (perceptual awareness)  คือการมองเห็นขอ้เทจ็จริงของคน ซ่ึงแต่ละคนจะ
มองและแสดงออกตามความนึกคิดของตนเองทาํใหเ้กิดความเห็นท่ีหลากหลาย 5) การปฐมนิเทศ
เพื่อนร่วมงาน (orientation to colleagues) คือ การทาํความใจกบัเพื่อนร่วมงานในการแบ่งงานอยา่ง
ยติุธรรมตามความรู้ความสามารถ  ความสนใจ  การกาํหนดมาตรฐานของงาน ใหค้วามสาํคญัใน
งานของผูร่้วมงาน และกลุ่มทกัษะพื้นฐานดงักล่าว32 
                 ส่วนนกัการศึกษาไทยไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะการนิเทศเช่น ชารี  มณีศรี ไดก้ล่าวถึง
ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถตอ้งมีความรู้ 4 ประการ และ ทกัษะ 4  ทกัษะ ดงัน้ีคือ 
  ความรู้ 4 ประการ 

1. ความรู้วา่ดว้ยการจดัการ (business management) 
2. ความรู้วา่ดว้ยพฤติกรรมของมนุษย ์(human behaviors) 
3. ความรู้วา่ดว้ยหลกัสูตร ( curriculum development  implementation) 
4. ความรู้วา่ดว้ยการพฒันาองคก์าร (organization development) 

ทกัษะ 4 ทกัษะ 
                 1.ทกัษะในทางเทคนิค (technical skill) คือ ทกัษะในดา้นการเงินและบญัชี การจดัหา 
(การซ้ือและการจดัจา้ง) งานบริหารบุคคล ระเบียบ สารบรรณ การจดัระบบงาน 

   2.ทกัษะในการครองคน  (human  skill)  คือ  ทกัษะในการกระตุน้   หรือจูงใจใหท้าํงาน 

                                                 
                 32 Robert J. Alfonso  and Lovis V. Imundo, อา้งถึงใน สิทธิพงศ ์ เกรอด, “ความสมัพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา”(การคา้ควา้อิสระปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 38-39. 
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ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ การติดต่อประสานงาน การแสดงภาพผูน้าํ การรู้จกัประนีประนอม 
การสร้างขวญักาํลงัใจ 
                 3.ทกัษะในการจดัการศึกษา (technical-educational skill) คือ  คือทกัษะในการจดัการ
เรียนการสอนใหเ้กิดผล ในทางปฏิบติัตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของหลกัสูตร และของวิชา 
ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีทกัษะในการพฒันาหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบติั  
                 4.ทกัษะในการสร้างสรรคค์วามคิด(speculative creative skill)คือ ทกัษะในการคาดการณ์
ล่วงหนา้ในลกัษณะท่ีสามารถใหอ้งคก์ารปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์
และมีการบริการท่ีสนองความตอ้งการได้33  
                 จากแนวคิดของนกัการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูนิ้เทศตอ้งมี ทกัษะมุนษยสมัพนัธ์ ทกัษะในการ
บริหารบุคลากรทกัษะทางดา้นการทาํงานเป็นหมู่คณะทกัษะในการประเมินผลจึงจะทาํใหก้ารนิเทศ
นั้นบรรลุผลสาํเร็จ 
 
 บทบาทหน้าทีข่องผู้นิเทศ 
                 สงดั  อุทรานนัท ์  กล่าวถึง   บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการนิเทศการศึกษาแยก
บทบาทหนา้ท่ีแบ่งออกไดด้งัน้ี 
                   1) ตอ้งถือวา่การนิเทศการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของตนแต่การปฏิบติังานนิเทศนั้น  ผูบ้ริหาร
อาจดาํเนินการเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทนกไ็ด ้
                   2) ร่วมวางแผนการจดัการนิเทศการศึกษาร่วมกบัผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  โดยอยูใ่น
ฐานะประธานของคณะทาํงานจะมีความเหมาะสมท่ีสุด 
                   3) เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการนิเทศการศึกษาโดยการใหบ้ริการและสนบัสนุน
ในดา้นวสัดุอุปกรณ์ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
                   4) สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานนิเทศการศึกษา โดยการเยีย่มเยยีนการทาํงาน  
การสอบถามเพ่ือแสดงความสนใจ หรือห่วงใยต่อคณะทาํงาน รวมถึงการทาํนุบาํรุงขวญั โดยการ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเป็นกรณีพเิศษอีกดว้ย34 

                                                 
                 33

 ชารี  มณีศรี, อา้งถึงใน ปฐมา  สิทธิสร, “บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอาํเภอพนมทวน”(การคน้ควา้อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 30-31. 
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                 ไวลส์  (Wiles)ไดก้ล่าววา่  ศึกษานิเทศกมี์บทบาท  3  อยา่งคือ 
1. บทบาทใหก้ารสนบัสนุน 
2.     บทบาทใหค้วามช่วยเหลือ 
3. บทบาทการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

                 บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรในการนิเทศการศึกษา มีความสาํคญัท่ีผูนิ้เทศจะตอ้งพฒันา
ใหเ้ด่นชดัเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจะประกอบดว้ยการตระหนกัถึงความสาํคญั
ของการนิเทศ  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังาน  การประสานประโยชน์  ใหก้าร
ปรับปรุง  พฒันา  การเรียนการสอน35 
                  บทบาทการนิเทศมีแนวคิดของนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้หลายท่านพอสรุปไดว้่าผูนิ้เทศ
จะตอ้งตระหนักถึงความสําคญัของการนิเทศ มีการวางแผนและให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผูรั้บ
การนิเทศเพื่อใหก้ารเรียนการสอนไดผ้ลและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 สรุปววิฒันาการของบทบาทหน้าทีใ่นการนิเทศ(The evolution of supervision roles.) 
                บทบาทหนา้ท่ี ในการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน มีการเปล่ียนแปลงมาโดย
ตลอด  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี  ค.ศ.1850  เร่ืองการนิเทศการศึกษาเร่ิมจะมีความสาํคญัและเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงของการจดัการศึกษาในยคุแรกนั้น การนิเทศค่อนขา้งจะเนน้ท่ีตวัผูนิ้เทศเป็นหลกั เนน้การ
ตรวจสอบ ตรวจตราดูแล และเนน้ท่ีการใชอ้าํนาจสัง่การต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนั การนิเทศการศึกษา
หรือการนิเทศการสอนจะเนน้ท่ีการร่วมมือกนัปฏิบติังาน เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการจดัการศึกษาเป็น
สาํคญั ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 – ปัจจุบนั  สรุปการเปล่ียนแปลงในบทบาทหนา้ท่ีของการนิเทศได ้ ดงั
ตารางท่ี 1 
 
 
 

                                                                                                                                            
                 34 สงดั    อุทรานนัท,์ อา้งถึงใน จีรวฒัน์  สิรสุนทร  “สมรรถภาพของผูนิ้เทศในโรงเรียน
ฮั้วกงฮกั” ( สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 20. 
                           

35
 Kimball Wiles, Supervision for Better Schools, 3rd ed  (Englewood Cliffs, N.J : 

Prentice Hall, 1974), 56. 
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ตารางท่ี  1  สรุปการเปล่ียนแปลงในบทบาทหนา้ท่ีของการนิเทศ 

ช่วงระยะเวลา ลกัษณะการนิเทศ 
ค .ศ .  1850 - 1910 (พ .ศ .  2393 - 
2453) 

เป็นการใช้อาํนาจตรวจสอบตรวจตราขอ้มูลควบคุมให้
ปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีกาํหนด 

ค.ศ.1910 - 1920 (พ.ศ.2453 - 2463) เป็นการนิเทศท่ีเนน้กระบวนการและวิธีการวิทยาศาสตร์ 
(scientific supervision) 

ค .ศ .  1930 – 1955 (พ .ศ .  2473 – 
2498)  

การนิเทศท่ีเนน้ระบบราชการ 
(bureaucratic supervision) 

ท่ีมา : Jon Wiles and Joseph Bondi. Supervision : A Guide to Practice , 3rd ed  (New York : 
Macmillan Publishing Co , 1991), 5. 

ค .ศ .  1930 – 1955 (พ .ศ .  2473 – 
2498) 

เป็นการนิเทศท่ีเนน้การพฒันาหลกัสูตรเป็นหลกั โดยให้
มีการนาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และพฒันา
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 
(supervision as curriculum development) 

ค .ศ .  1965 – 1970 (พ .ศ .  2508 – 
2513) 

เนน้การนิเทศแบบคลินิก (clinical supervision) 

ค .ศ .  1970 – 1980 (พ .ศ .  2513 – 
2523 ) 

เป็นการนิเทศเพ่ือการบริหารและการจดัการ (supervision 
as management) 

ค.ศ.1980 – 1990 (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 
2533) 

เป็นการนิเทศเพ่ือการจดัและการบริหารการจดัการเรียน
การสอน (management of instruction) 

ค.ศ. 1990 -  เน้นการนิเทศแบบร่วมมือกนัร่วมกนัใชภ้าวะผูน้าํต่าง ๆ 
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน (coorperative 
leadership) 

                 จากววิฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงในบทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศดงักล่าว สรุปไดว้า่  
ตั้งแต่ยคุแรก ถึงยคุปัจจุบนั  การนิเทศการศึกษา หรือการนิเทศการสอนจะมุ่งเนน้ในดา้นต่าง ๆ เป็น
ประเดน็สาํคญัในการปฏิบติัโดยเรียงลาํดบั  ตั้งแต่ยคุตน้ ๆ ถึงปัจจุบนั  ดงัน้ี 
                    1. การนิเทศท่ีเนน้การบริหารงาน  (supervision focused on administration) 
                    2. การนิเทศท่ีเนน้หลกัสูตร (curriculum focused) 
                    3. การนิเทศท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอน (instruction focused) 
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                    4. การนิเทศท่ีเนน้มนุษยสมัพนัธ์  (human relations foused) 
                    5. การนิเทศท่ีเนน้การบริหารและการจดัการ (management focused) 
                    6. การนิเทศท่ีเนน้ภาวะผูน้าํ  (leadiership) 36 

การนิเทศของผู้บริหาร 
                 การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารตามแนวคิดของเซอร์จิโอแวนน่ี  (Sergiovanni)เก่ียวกบั
สมรรถภาพการนิเทศของผูบ้ริหารหรือภาวะผูน้าํทางการนิเทศของผูบ้ริหาร     ( supervion leadership) 
โดยกาํหนดความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารในการนิเทศไว ้ 8  ดา้นดงัน้ี 
                  1.การสร้างบรรยากาศ(building a healthy climate)เซอร์จิโอแวนน่ี(Sergiovanni)กล่าววา่ 
ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการใชรู้ปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อทาํใหค้ณะทาํงานในองคก์าร
หรือโรงเรียนมีสภาพท่ีบุคลากร มีความตระหนกัในศกัยภาพของตนเอง  และสามารถสร้างเง่ือนไข
ท่ีตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลแต่ละคน 
                 บรรยากาศขององคก์ารจะดีหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง วิทยาการ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกและนโยบายในการบริหารตลอดจนการปฏิบติัท่ีมีอิทธิพลสาํคญัต่อบรรยากาศ   
เพราะจะมีผลกระทบต่อลกัษณะของการทาํงานสมาชิกในองคก์ารในดา้นความตอ้งการและเป้าหมาย
ความสามารถและบทบาทของแต่ละคน นอกจากนั้น ยงัจะตอ้งคาํนึงถึงบรรยากาศขององคก์ารใน
ดา้นความสาํเร็จ การใหค้วามสนใจต่อบุคลากร ในองคก์ารส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ียอ่มมีผลกระทบต่อผล
ท่ีจะไดรั้บของแต่ละคนในการทาํงานเช่น ปริมาณและคุณภาพของงาน ความพึงพอใจและการเขา้
มาร่วมมือดว้ยเป็นตน้  องคก์ารจะมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใดจึงข้ึนอยูก่บับรรยากาศขององคก์าร
โดยมีปัจจยัขา้งตน้เป็นตวับ่งช้ี 
                    2. การสร้างทีม( team  building ) เซอร์จิโอแวนน่ี(Sergiovanni) กล่าววา่   ผูบ้ริหารควร
มีความรู้ความสามารถในการกาํหนดเป้าหมายขององคก์าร กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ี
ชดัเจน  และสามารถวางแผนการปฏิบติังาน โดยท่ีบุคลากรใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุน ซ่ึงกนั
และกนั 
                    3. การแกไ้ขความขดัแยง้( resolving  conflict) ) เซอร์จิโอแวนน่ี(Sergiovanni) กล่าววา่  
ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถ ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูป้กครอง  นกัเรียน  และ

                                                 
                   36 Jon Wiles and Joseph Bondi. Supervision : A Guide to Practice , 3rd ed  (New 
York : Macmillan Publishing Co , 1991), 5. 
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ครูเก่ียวกบักิจกรรมของโรงเรียน  ค่านิยม  บทบาท  หนา้ท่ี  และเป้าหมาย ตลอดจนสามารถ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรในโรงเรียน 
                    4. การตดัสินใจ(making  decision) เซอร์จิโอแวนน่ี(Sergiovanni) กล่าววา่ ผูบ้ริหารควร
มีความรู้ความสามารถในการนาํรูปแบบการตดัสินใจมาประยกุตใ์ชแ้ละนาํกระบวนการร่วมมือมา
ใชใ้นการตดัสินใจตลอดจนสามารถพฒันานกัเรียนและบุคลากรใหเ้ป็นผูมี้เหตุผลเพ่ือใหน้าํไปใชใ้น
การแกปั้ญหาอยา่งมีกระบวนการ 
                    5.การวางแผนและการจดัการประชุม(planning and organizing meetings)เซอร์จิโอแวนน่ี
(Sergiovanni) กล่าววา่ ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจดัการประชุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและการประชุมท่ีจดันั้นควรสนองต่อความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและสร้าง
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ตลอดจนมีความผกูพนัร่วมกนัในการตดัสินใจ 
                    6.การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร(recruiting and selecting personal) เซอร์จิโอแวนน่ี
(Sergiovanni) กล่าววา่  ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถ  ในการใชแ้นวทางท่ีหลากหลาย เพือ่
สรรหาและคดัเลือกบุคลากรใหเ้หมาะสม กบัลกัษณะของงานโดยใชป้ระโยชน์จากรายละเอียดของ
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งมัน่ใจและสามารถจดัระบบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเช่ือถือไดเ้พื่อนาํมาใช้
ในการสมัภาษณ์  ตลอดจนสามารถ  ใชก้ระบวนการคดัเลือกอ่ืน ๆได ้
                    7. การกาํหนดตาํแหน่งบุคลากร ( assigning  personnel )เซอร์จิโอแวนน่ี(Sergiovanni) 
กล่าววา่  ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์  ความตอ้งการ  ความคาดหวงัและรู้
สภาพความเป็นอยูข่องบุคลากรในหน่วยงานยอ่ย สามารถนาํผลการวิเคราะห์มาเป็นขอ้มูลในการ
พิจารณากาํหนดตาํแหน่งแต่งตั้งและปรับเปล่ียนตาํแหน่ง ใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ
บุคลากร เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
                      8.การเป็นผูน้ําในการเปล่ียนแปลง(bringing about change)เซอร์จิโอแวนน่ี
(Sergiovanni) กล่าวว่า ผูบ้ริหารควรมีความสามารถในการกาํหนดยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลงท่ี
เหมาะสมกบัคุณค่าของแต่ละบุคคล ในอนัท่ีจะส่งเสริมหรือขดัขวางการเปล่ียนแปลง  รู้ระดบัการ
ยอมรับของครูเพื่อผลสาํเร็จของการปฏิบติังานและการประเมินผล อิทธิพลท่ีผูบ้ริหารมีอยูใ่นฐานะ
ผูส้นบัสนุนการเปล่ียนแปลง37 

                                                 
                 37 Thomas   J.  Sergiovanni, อา้งถึงใน วาธินี  โปร่งมาก, “การนิเทศของผูบ้ริหารท่ีส่งผล
ต่อการจดัการเรียนการอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ( วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาการบริการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 37. 
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การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารตามแนวคดิของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
 ไดเ้สนอขั้นตอนการนิเทศการศึกษาไว ้5  ขั้นตอน ดงัแผนภูมิท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3  กระบวนการนิเทศการศึกษา 
ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “ เอกสารการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการ
จดัการเรียนแบบคละชั้น ” สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  2551, 8. (อดัสาํเนา) 
 
                 จากแผนภูมิท่ี  3 น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการนิเทศการศึกษาตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง
เป็นระบบจึงจะประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
                 ขั้นท่ี  1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 
                 เพื่อใหท้ราบสภาพท่ีแทจ้ริงในขณะนั้นวา่เป็นอยา่งไร หรืออยู ่ ณ จุดใดมีปัญหาหรือ
ขอ้จาํกดัอะไร มีความตอ้งการอยา่งไร เพื่อจะไดด้าํเนินการวางแผนแกไ้ขไดต้รงจุด ซ่ึงวิธีการศึกษา
สภาพปัญหาสามารถทาํไดห้ลายวิธี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโรงเรียนหรือผูนิ้เทศจะนาํมาใชแ้บบใด แต่ควร
คาํนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเท่ียงตรงมี4 ขั้นตอนดงัน้ี 
                 1.ใชว้ิธีระดมสมองคน้หาปัญหา 
                 2. นาํปัญหาท่ีคน้พบเขา้ตารางประเมินสภาพปัญหา 
                 3. พิจารณาปัญหาเขา้แผนภูมิกา้งปลา 
                 4. นาํปัญหาเขา้ตารางวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา 
                 ขั้นท่ี  2 การวางแผนและกาํหนดทางเลือก 
                 ในขั้นตอนน้ี ตอ้งอาศยัขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการ อนัจะเป็นขอ้กาํหนดใหเ้กิดการวางแผน การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาปรับปรุง
ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการโดยขั้นตอนควรปฏิบติัดงัน้ี        
                   1. ทาํความเขา้ใจกบัขอบข่าย อาํนาจหนา้ท่ีและบทบาทของผูนิ้เทศภายในโรงเรียน ทาํ
แผน และโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

(1) 
การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ 

(2) 
การวางแผนและการ
กาํหนดทางเลอืก 

(3) 
การสร้างส่ือเคร่ืองมือ
และการพฒันาวิธีการ 

(4) 
 การปฏิบัตกิารนิเทศ 

(5) 
การปะเมนิผลและ
การรายงานผล 
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                   2. นาํผลการศึกษาขอ้มูลจากสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการมาจดัลาํดบัความสาํคญัให้
ทราบแน่ชดัวา่ปัญหาใดท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขก่อนหลงั 
                   3. ศึกษานโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์    และแนวปฏิบติัของหน่วยงานระดบัอาํเภอ 
จงัหวดั และระดบักรมเพื่อจดัทาํแผนใหส้อดคลอ้งกนัในการจดัทาํโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
                ขั้นท่ี 3 การสร้างส่ือ เคร่ืองมือในการนิเทศ 
                  ขั้นน้ีเป็นการคน้หาส่ิงท่ีจะช่วยในการปฏิบติังานนิเทศการศึกษาเพื่อให้ทราบท่ีมาของ
ปัญหา เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการทาํงานของครูให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเคร่ืองมือการนิเทศซ่ึง
แบ่งตามลกัษณะการใชง้าน เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
                   1. เคร่ืองมือสาํหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสาํรวจ แบบ
ประเมิน แบบทดสอบ แบบสงัเกตการณ์สอน รวมทั้งแบบสงัเกตอ่ืนๆ 
                   2. เคร่ืองมือสาํหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ 
                      2.1 เคร่ืองมือนิเทศเสริมและสนบัสนุนใหผู้รั้บการนิเทศ มีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน 
ไดแ้ก่ เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ คู่มือครู ฯลฯ 
                      2.2 เคร่ืองมือการนิเทศเพ่ือแกไ้ข   เป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งการบนัทึกภาพหรือเสียงใช้
เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้ช่วยมาก เช่น เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 
              ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา 
                   เป็นขั้นท่ีนาํผลจาก 3 ขั้นตอนแรกท่ีผา่นมาไปปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จ ตามจุดประสงค ์
และเป้าหมายท่ีกาํหนดเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่เพราะเม่ือมีแผนท่ีกาํหนดไวส้มบูรณ์ แต่
ถา้ไม่มีการปฏิบติัการพฒันากจ็ะไม่บงัเกิดผล ซ่ึงลกัษณะของการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา อาจ
ดาํเนินการได ้2 ทางคือ 
                   1. การนิเทศทางตรง เป็นการปฏิบติัการนิเทศดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตาม
โครงการแผนงาน ส่ือการนิเทศต่างๆ  และวิธีการนิเทศท่ีเตรียมไว ้
                   2.การนิเทศทางออ้ม เป็นการนิเทศโดยใชส่ื้อนิเทศแทน ไดแ้ก่ การใหก้ารศึกษา เอกสาร 
หลกัสูตร คู่มือครู นิตยสาร  จุลสาร เทป สไลด ์วีดีโอ เป็นตน้ หรืออาจเชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ ตาม
ความรู้ในสาขาต่างๆมาช่วยเหลือแนะนาํ 
                   การปฏิบติัการนิเทศ มีดงัน้ี 
                    1. ประชุมคณะผูนิ้เทศและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อทาํความเขา้ใจรายละเอียดและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานใหต้รงกนั 
                    2. ปฏิบติัการนิเทศตามแบบแผนโครงการ 
                    3. ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานตามขั้นตอน 
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                    4. สรุปผลการนิเทศ 
                    5. นาํขอ้มูลไปใชด้าํเนินการต่อไป ดงัแผนภูมิท่ี 4  

        
แผนภูมิท่ี  4 ขั้นตอนการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กระบวนการนิเทศการศึกษา ( กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภาลาดพร้าว, 2541), 7-9.  
 
                 ขั้นท่ี 5 การประเมินผลและการรายงานผล 
                    เป็นขั้นตอนในการจดัหาและรวบร่วมขอ้มูลมาพิจารณา  วิเคราะห์เพื่อสะทอ้นภาพของ
งานท่ีทาํไปเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานในคร้ังต่อไป  โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                   1. ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ  ดงัน้ี 
                        1.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนการปฏิบติังานนิเทศ การตรวจสอบแผนงานโครงการ ความ
เป็นไปได ้ความสมบูรณ์ของแผน 
                        1.2 ขั้นเร่ิมตน้ปฏิบติังาน  ควรมีการตรวจสอบความพร้อม  ในการท่ีจะเร่ิมโครงการ 
ไดแ้ก่ บุคลากร ทรัพยากร การฝึกอบรม การทาํความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติั ฯลฯ  
                      1.3 ขั้นระหวา่งดาํเนินการหรือปฏิบติั  เป็นการตรวจสอบวิธีการปฏิบติังาน เนน้หนกั
ดา้นการบริหารงานวิชาการผูป้ฏิบติัมีจุดมุ่งหมายแนวดาํเนินการและปรัชญาตรงกนัหรือไม่ ขั้นตอน
การปฏิบติังานมีอุปสรรคขดัขอ้งหรือไม่ สามารถดาํเนินการไดต้ามกาํหนดหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

การประชุมคณะผู้ปฏิบัตงิาน 

ทาํความเข้าใจงานส่ือ/เคร่ืองมือ 

แบ่งงานรับผดิชอบ 

นําข้อมูลไปพฒันาการ
ปฏิบัติงาน 

ประชุมสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

ประชุมทบทวนการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ 

ปฏิบัตกิารนิเทศ 

ตกลงวธีิปฏิบัต ิ

ตกลงวธีิเกบ็ข้อมูลและวธีิรายงานผล 
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                      1.4 ขั้นส้ินสุดโครงการเป็นการประเมินผล    เม่ือส้ินสุดโครงการแลว้วา่มีผลตามวตัถุประสงค์
มากนอ้ยเพียงใด มีขอ้เสียอยา่งไร 
                   2. รูปแบบและเคร่ืองมือการประเมิน มีหลายรูปแบบทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูนิ้เทศจะพิจารณาวา่
รูปแบบใดเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 
                   3. ส่ิงท่ีจะตอ้งประเมินผลโครงการ 2 ประการคือ 
                      3.1 ผูนิ้เทศตอ้งนาํขอ้มูลจากผลสมัฤทธ์ิของโครงการ  ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพไปใช้
ในการปรับปรุงแผนและโครงการในคร้ังต่อไป 
                      3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามโครงการ 
                   4.สรุปและรายงานผลโครงการ เก่ียวกบัการสรุปและรายงานผลโครงการ ผูนิ้เทศควร
ใหค้วามสาํคญัเพราะจะทาํใหเ้รามีขอ้มูล และนาํไปจดัทาํสรุปเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งและ
เผยแพร่ต่อไป38 
              

การจัดการเรียนร่วม 
ความหมายและประเภทของเดก็พิการ    
                 การจาํแนกประเภทของคนพิการหรือเดก็พกิาร มีหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
เก่ียวกบัคนพิการ ไดใ้หค้วามหมาย และแบ่งประเภทของคนพิการไดด้งัน้ี 
                 ตามพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.  2534 มาตรา 4  บญัญติัไวว้า่ คน
พิการ หมายความวา่ คนท่ีมีความผดิปกติ หรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา  หรือ ทางจิตใจ 
ตามประเภทและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ซ่ึงแบ่งประเภทของคน
พิการออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  
                   1.  คนพิการทางการมองเห็น 
                   2.  คนพิการทางการไดย้นิหรือการส่ือความหมาย 
                   3.  คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 
                   4.  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
                   5.  คนพิการทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้39 

                                                 
                         38 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “ เอกสารการนิเทศติดตามเพ่ือ
ส่งเสริมการจดัการเรียนแบบคละชั้น ” สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  2551, 8. (อดัสาํเนา) 
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                 ประเภทของคนพกิาร สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดจ้าํแนก
ประเภท ของเดก็พิการ หรือเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็น 10 ประเภท  คือ  
                  1.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
                  2.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
                  3.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
                  4.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
                  5.  เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
                  6.  เดก็ท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 
                  7.  เดก็ออทิสติก 
                  8.  เดก็สมาธิสั้น 
                  9.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องซํ้าซอ้น 
                10.  เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ40  
                คณะอนุกรรมการคดัเลือกและจาํแนกความพิการเพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้
กาํหนดบุคคลท่ีมีความบกพร่องท่ีตอ้งการการศึกษาพเิศษ  ไว ้ 9 ประเภทคือ 
                  1.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   
                  2.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   
                  3.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
                  4.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ   
                  5.  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
                  6.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 
                  7.  บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
                  8.  บุคคลออทิสติก 
                  9.  บุคคลพิการซอ้น 

                                                                                                                                            
                 39 “พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534”., ราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ   
เล่มท่ี  108, ตอนท่ี 205  ( 25  พฤษภาคม  2534 ):5. 
                 40 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประชุม สมชัชาผูป้กครอง 
ผูบ้ริหาร เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาพเิศษ ปี 2000 (กรุงเทพฯ : สาํนกันิเทศและพฒันา มาตรฐาน
การศึกษา,  2543), 5. 
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                 จากคณะอนุกรรมการคดัเลือกและจาํแนกความพิการเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไดก้าํหนดบุคคลท่ีมีความบกพร่องท่ีตอ้งการการศึกษาพิเศษ  ไว ้ 9 ประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 
                 1.บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ระดบั
เลก็นอ้ยจนถึงตาบอดสนิท  แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
                    1.1 คนตาบอด หมายถึง คนท่ีสูญเสียการเห็นมากจนตอ้งสอนใหอ่้านอกัษรเบรลล ์หรือ
ใชว้ิธีการฟังเทป หรือแผน่เสียง  หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดี เม่ือแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 
ส่วน 60 หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็น
วตัถุไดใ้นระยะห่างนอ้ยกวา่ 6 เมตร หรือ 20 ฟุต  ในขณะท่ีคนปกติสามารถมองเห็นวตัถุเดียวกนัได้
ในระยะ 60 เมตร  หรือ 200 ฟุต)  หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 20 องศา (หมายถึง  สามารถมองเห็น
ไดก้วา้งนอ้ยกวา่ 20 องศา) 
                    1.2 คนเห็นเลือนราง  หมายถึง  คนท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยงัสามารถอ่านอกัษรตวัพมิพ ์
ท่ีขยายใหญ่ได ้  หรือตอ้งใชแ้วน่ขยายอ่าน  หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยู่
ในระดบัระหวา่ง  6 ส่วน 18 (16/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70)  ถึง 6 ส่วน 60 (6/60)  หรือ 20 ส่วน 
200 (20/200)  หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา    
                 2.บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิหมายถึงคนท่ีสูญเสียการไดย้นิตั้งแต่ระดบัรุนแรง 
จนถึงระดบันอ้ยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
                    2.1คนหูหนวกหมายถึง  คนท่ีสูญเสียการไดย้นิมากจนไม่สามารถรับขอ้มูลผา่นทางการ
ไดย้นิไม่วา่จะใส่เคร่ืองช่วยฟังกต็ามโดยทัว่ไปหากตรวจการไดย้นิจะสูญเสียการไดย้นิประมาณ 90 
เดซิเบล ข้ึนไป  

                         2.2คนหูตึง  หมายถึง  คนท่ีมีการไดย้ิน เหลืออยู่เพียงท่ีจะรับขอ้มูลผ่านทางการได้
ยินโดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟังและหากตรวจการไดย้นิจะพบวา่มีการสูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่90เดซิ
เบล  ลงมาจนถึง  26  เดซิเบล  แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย   ดงัน้ี 
                       2.2.1  ตึงเลก็นอ้ย (26-40  เดซิเบล) 
                       2.2.2  ตึงปานกลาง (41-55  เดซิเบล) 
                       2.2.3  ตึงมาก (56-70  เดซิเบล) 
                       2.2.4  ตึงรุนแรง (71-90  เดซิเบล) 
                 3.บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนท่ีมีพฒันาการชา้กวา่คนปกติทัว่ไป 
เม่ือวดัสติปัญญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้มีสติปัญญาตํ่ากวา่บุคคลปกติ และความสามารถ 
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตํ่ากวา่เกณฑป์กติอยา่งนอ้ย 2 ทกัษะหรือมากกวา่ เช่น ทกัษะการส่ือ
ความหมาย  ทกัษะทางสงัคม  ทกัษะการใชส้าธารณสมบติั  การดูแลตนเอง  การดาํรงชีวิตในบา้น  
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การควบคุมตนเอง  สุขอนามยัและความปลอดภยั  การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจาํวนั  การใชเ้วลา
วา่งและการทาํงาน  ซ่ึงมีลกัษณะความบกพร่องทางสติปัญญา  จะแสดงอาการก่อนอาย ุ18 ปี  แบ่ง
ความบกพร่องของสติปัญญา 4 ระดบั ดงัน้ี 
                    3.1 บกพร่องระดบัเลก็นอ้ย ระดบัเชาวปั์ญญา (IQ) ประมาณ 50-70 
                    3.2 บกพร่องระดบัปานกลาง  ระดบัเชาวปั์ญญา (IQ) ประมาณ 35-55 
                    3.3 บกพร่องระดบัรุนแรง  ระดบัเชาวปั์ญญา (IQ) ประมาณ 20-40 
                    3.4 บกพร่องระดบัรุนแรงมาก   ระดบัเชาวปั์ญญา (IQ) ประมาณ 20-25 
                 4.บุคคลท่ีมีความบกพร่อง ทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนท่ีมีอวยัวะไม่สมส่วน  
อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนขาดหายไปกระดูกและกลา้มเน้ือพิการ เจบ็ป่วยเร้ือรังรุนแรง
มีความพิการระบบประสาท  มีความลาํบากในการเคล่ือนไหวซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ในสภาพปกติ  
ทั้งน้ี ไม่รวมคนท่ีมีความบกพร่องทางประสาทสมัผสั ไดแ้ก่ ตาบอด  หูหนวก  แบ่งไดเ้ป็นประเภท
ดงัน้ี 
                   4.1โรคของระบบประสาท  เช่น  โรคอมัพาต(Cerebral  Palsy) เน่ืองจากสมองพิการ  
โรคลมชกั  มลัติเพิล   สคลอโรซีส  (Multiple  Sclerosis) 
                   4.2โรคทางระบบกลา้มเน้ือและกระดูก  เช่น  ขอ้อกัเสบ  เทา้ปุก โรคกระดูกอ่อน โรค
อมัพาต กลา้มเน้ือลีบ  หรือมสัคิวลาร์  ดิสโทรฟี (Muscular Dystrophy) กระดูกสนัหลงัคด 
                    4.3การไม่สมประกอบมาแต่กาํเนิด  เช่น  โรคศีรษะโต  สไปนา  เบฟฟิดา (Spina  Bifida) 
แขนขาดว้นแต่กาํเนิด เต้ียแคระสภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สภาพ
ความพิการ  อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม ้ แขนขาขาด  โรคโปลิโอ  โรคเยือ่
บุสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส  และอนัตรายจากการคลอด  ความบกพร่องทางสุขภาพ เช่น หอบหืด  
โรคหวัใจ  วณัโรคปอด  ปอดอกัเสบ 
                 5.บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนท่ีมีความบกพร่องอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ
หลายอยา่งในกระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจ หรือการใชภ้าษา อาจเป็น
ภาษาพดู หรือภาษาเขียน ซ่ึงจะมีผลทาํใหมี้ปัญหาในการฟัง การพดู การคิด การอ่าน การเขียน การ
สะกดหรือการคิดคาํนวณรวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้สมองไดรั้บบาดเจบ็การปฏิบติังาน
ของสมองสูญเสียไป ซ่ึงทาํใหมี้ปัญหาในดา้นการอ่าน และปัญหาในการเขา้ใจภาษา ทั้งน้ีไม่รวมคน
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนเน่ืองจากสภาพบกพร่อง ทางการเห็น การไดย้นิ การเคล่ือนไหว ปัญญาอ่อน 
ปัญหาทางอารมณ์ หรือความดอ้ยโอกาสเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมหรือเศรษฐกิจ 
                 6.บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดู  และภาษา   หมายถึงคนท่ีมีความบกพร่อง    เร่ือง 
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การออกเสียงพดูเช่นเสียงผดิปกติอตัราความเร็วและจงัหวะการพดูผดิปกติหรือคนท่ีมีความบกพร่อง 
ในเร่ืองความเขา้ใจหรือการใชภ้าษาพดู การเขียน หรือระบบสญัลกัษณ์อ่ืนท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
ซ่ึงอาจเก่ียวกบัรูปแบบของภาษา เน้ือหาของภาษา และหนา้ท่ีของภาษา  
                7.บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์หมายถึง คนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจาก
ปกติเป็นอยา่งมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ไม่เป็นท่ียอมรับทางสงัคม
หรือวฒันธรรม    
                  8.บุคคลออทิสติก  หมายถึง บุคลท่ีมีความบกพร่องทางดา้นพฒันาการ ดา้นสังคมภาษา 
และการส่ือความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากการทาํงานใน
หนา้ท่ีบางส่วนของสมองท่ีผิดปกติไปและความผิดปกติน้ีพบไดก่้อนวยั30เดือนลกัษณะของบุคล
ออทิสติก สรุปไดด้งัน้ี 

     8.1 มีความบกพร่องทางปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น ไม่มองสบตาผูอ่ื้น  ไม่มีการแสดงออก 
ทางสีหนา้  กิริยาหรือท่าทาง เล่นกบัเพื่อนไม่เป็น ไม่สนใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัใคร  ไม่เขา้ใจพฤติกรรมของ
คนอ่ืน 
                  8.2 มีความบกพร่องทางดา้นการส่ือสาร ทั้งดา้นการใชภ้าษาพดู ความเขา้ใจในภาษา การ
แสดงกิริยาส่ือความหมาย ซ่ึงมีความบกพร่องหลายระดบั ตั้งแต่ไม่สามารถพดูจาส่ือความหมายได้
เลย หรือบางคนพดูได ้ แต่ไม่สามารถสนทนาโตต้อบกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ บางคนพดูแบบเสียง
สะทอ้น หรือพดูเลียนแบบทวนคาํพดู บางคนจะพดูซํ้าแต่ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีการใชส้รรพนาม
สลบัท่ี ระดบัเสียงพดูอาจมีความผดิปกติ บางคนพดูโทนเสียงเดียว บางคนพดูเพอ้เจอ้ 
                  8.3 มีความบกพร่องดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซํ้าๆ ผดิปกติ เช่น 
เล่นมือ โบกมือไปมา หรือหมุนตวัไปรอบๆ เดินเขยง่ปลายเทา้ ท่าทางเดินงุ่มง่าม ยดึติด ไม่ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง การแสดงออกทางอารมณ์ไม่สมกบัวยั บางคนร้องไหห้รือหวัเราะโดยไม่มีเหตุผล 
บางคนมีอารมณ์กา้วร้าวรุนแรง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
                  8.4 มีความบกพร่องดา้นการรับรู้ทางประสาท การใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 คือการรับรู้
ทางการเห็น การตอบสนองต่อการฟัง การสมัผสั การรับกล่ินและรสมีความแตกต่างกนั ในแต่ละ
บุคคล บางคนชอบมองแสง บางคนตอบสนองต่อเสียงผดิปกติ รับเสียงบางเสียงไม่ได ้ ดา้นการ
สมัผสักล่ินและรสบางคนตอบสนองชา้หรือเร็วแปลกกวา่ปกติ เช่น ดมของเล่น 
                 8.5 มีความบกพร่องทางดา้นการใชอ้วยัวะต่าง ๆอยา่งประสานสัมพนัธ์การใชส่้วนต่าง ๆ 
ของร่างกายรวมถึงการประสานสมัพนัธ์ของกลไกกลา้มเน้ือมดัใหญ่และมดัเลก็มีความบกพร่อง บางคน
เคล่ือนไหวงุ่มง่ามผดิปกติ ไม่คล่องแคล่ว ท่าเดินหรือวิง่แปลกๆ การใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ในการหยบิ
จบัไม่ประสานกนั 
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                 8.6 มีความบกพร่องดา้นการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเร่ืองจริง หรือเร่ืองสมมติ หรือ
ประยกุตว์ิธีการจากเหตุการณ์หน่ึงไปยงัอีกเหตุการณ์หน่ึงได ้ เขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไดย้าก เล่น
สมมติไม่เป็น จดัระบบความคิด ลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั คิดจินตนาการภาษาไดย้าก ทาํใหเ้ป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 
                 8.7  มีความบกพร่องดา้นสมาธิ มีความสนใจท่ีสั้น วอกแวกง่าย 
               9.บุคคลพิการซอ้นหมายถึงคนท่ีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกวา่หน่ึง
ประเภทในบุคคลเดียวกนั เช่น คนปัญญาอ่อนท่ีสูญเสียการไดย้นิ41  

 
ความหมายของการศึกษาพเิศษ 
                 การศึกษาพิเศษมีนกัการศึกษาและหน่วยงานไดใ้หค้วามหมายของการการศึกษาพิเศษไว้
อยา่งหลากหลาย ไว ้ดงัน้ี  
                กู๊ด(Good)ไดใ้หค้วามหมาย การศึกษาพิเศษวา่ หมายถึง การศึกษาของนกัเรียนท่ีแตกต่าง
จากกลุ่มนกัเรียนทัว่ไป  ทางดา้นร่างกาย  ดา้นปัญญา  หรือดา้นสงัคม  จนตอ้งมีการปรับเปล่ียน
เน้ือหาหลกัสูตร  วิธีการสอนและอตัราความกา้วหนา้ท่ีคาดหวงั ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
ความจาํเป็นทางการศึกษาของนกัเรียนดงักล่าวอยา่งเหมาะสม  42   
                วารี ถิระจิตร ไดใ้หค้วามหมาย ของการศึกษาพิเศษวา่การศึกษาทั้งดา้นการเรียนการสอน
และบริหารท่ีจดัใหแ้ก่เดก็พเิศษท่ีมีความบกพร่องดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่  เดก็ปัญญาอ่อน  เดก็พิการทาง
กายและสุขภาพ  เดก็พิการทางตา  ทางหู  เดก็ท่ีมีปัญหาทางอารมณ์และสังคม  และเดก็ท่ีมีปัญหา
ทางการพดู  รวมทั้งเดก็ปัญญาเลิศ  ใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มในส่วนท่ีขาดไป  ตดัทอนความรู้ท่ีไม่จาํเป็น
ออกไป43  
                สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กองวิจยัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายการศึกษา
พิเศษไวว้า่  การศึกษาท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษสาํหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง ร่างกาย ไดแ้ก่ หูหนวก   
ตาบอด  ร่างกายพิการ  และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสมองหรือสติปัญญา  ท่ีอาจจะไม่สามารถ

                                                 
                 41 คณะอนุกรรมการคดัเลือกและจาํแนกความพิการเพื่อการศึกษา, คู่มือการคดัแยกและ
ส่งต่อคนพิการเพื่อการศึกษา   ( กรุงเทพฯ :  คุรุสภาลาดพร้าว , 2545) , 27-30. 
                 42 Carter  V. Good, Dictionary   Education (New   York  :   McGraw -  Hill. Book   Co,  
1973 ).  
                 43 วารี   ถิระจิตร,  การศึกษาสาํหรับเดก็พิเศษ,   พิมพค์ร้ังท่ี  2  (กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,  2545). 
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รับบริการการศึกษาท่ีจดัใหแ้ก่บุคคลปกติทัว่ไป  ตอ้งมีสถานท่ีเรียน  อุปกรณ์การเรียนและบริการ
พิเศษต่าง ๆ  เพื่อใหบุ้คคลท่ีมีความบกพร่องดงักล่าวไดพ้ฒันาความสามารถใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดี  มี
ประโยชน์ต่อสงัคม44 
                 จากแนวคิดจากนกัการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่การศึกษาพิเศษหมายถึง  การศึกษาท่ีจดั
ใหส้าํหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่อง  และบุคคลท่ีตอ้งการการศึกษาเสริม  โดยจดัใหเ้หมาะสมกบั
ความบกพร่องหรือความตอ้งการนั้น  เพื่อใหบุ้คคลนั้นสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
ความเป็นมาของการศึกษาพเิศษ 
                 ตั้งแต่อดีตเดก็พกิารจะถูกทอดท้ิง หรือถูกฆ่าตาย  เช่นในสมยัของสปาร์ตา จะคดัเลือกเอา
เฉพาะเดก็สุขภาพดีเท่านั้นมีผูเ้ร่ิมสนใจเดก็พิเศษเม่ือประมาณ 3,500 ปีมาน้ีเองเร่ิมจากเม่ือผูป้กครอง
อียปิตไ์ดส้ัง่ใหจ้ดัการดูแลรักษาเดก็ท่ีมีระดบัสติปัญญาตํ่ากวา่ปกติ  ส่วนกรีกโบราณนั้น  ไม่ไดใ้ห้
ความสนใจแก่เดก็เหล่าน้ีมากนกั  ประชาชนในสมยันั้นเรียกเดก็เหล่าน้ีวา่  “อีเดียด” (idiot) หมายถึง  
คนโง่เขลา  เป็นคาํเรียกเชิงดูถูกเหยยีดหยาม   เดก็เหล่าน้ีไม่ไดรั้บการดูแลเลยจะถูกนาํไปปล่อยให้
ตายท่ีเชิงเขา  ในสมยัโรมนัเดก็พิการถูกนาํมาเป็นตวัตลก ใหค้วามบนัเทิงแก่ผูมี้อาํนาจทั้งหลาย 
                ในสมยักลาง เดก็เหล่าน้ีกย็งัคงไดรั้บความสนใจนอ้ยมาก  พวกท่ีร่างกายพิการและยากจน  
เม่ือโตข้ึนกถู็กใหเ้ป็นคนขอทานอยูต่ามถนนหนทาง เดก็เหล่าน้ี มกัเสียชีวิตก่อนจะถึงสิบขวบ  ทั้งน้ี
สืบเน่ืองมาจากแนวคิดของความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีลกัษณะ ผดิปกติในรูปแบบต่าง ๆ  นั้นเป็นผลมาจาก
การกระทาํของวิญญาณท่ีบาปชัว่ร้าย  ผูค้นจึงไม่ปรารถนาจะเขา้ใกล ้  เพราะเกรงวา่จะเป็นตวันาํ
โชคร้ายมาให ้ คนพิการจึงถูกกีดกนั  และขีดขั้นสิทธิต่าง ๆ 
                 ยคุใหม่สาํหรับการศึกษาพิเศษ  เร่ิมตน้เม่ือมีการจดัตั้งโรงเรียนสาํหรับคนหูหนวกข้ึน ใน
ฝร่ังเศสในราวกลางศตวรรษท่ี 16  และตั้งโรงเรียนสอน คนตาบอดข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี   ค.ศ. 1785   
ท่ีประเทศน้ีเช่นกนั  การศึกษาสาํหรับเดก็พิเศษประเภทอ่ืน  กเ็ร่ิมข้ึนในเวลาต่อมาและกระจายไป
ตามประเทศต่าง ๆ  และพฒันาเร่ือยมาตามลาํดบัจนถึงปัจจุบนั45        
 
 

                                                 
                 44 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กองวจิยัการศึกษา,  การใชท้รัพยากร
และตน้ทุนในการจดัการศึกษาพิเศษ   ( กรุงเทพฯ :  กองวิจยัการศึกษา , 2547).      
                 45 วารี   ถิระจิตร,  การศึกษาสาํหรับเดก็พิการ, พิมพค์ร้ังท่ี  3  ( กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547),21. 
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รูปแบบของการจัดการศึกษาพเิศษ 
                 เลวิส และดอร์แลค( Lewis  and  Doorlag  ) ไดอ้ธิบาย  รูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษไว ้ 
7  รูปแบบ  ดงัต่อไปน้ี  
                   1.ชั้นเรียนปกติเตม็วนั ในรูปแบบน้ีครูและนกัเรียน ไม่ไดรั้บบริการทางการศึกษาพเิศษ
โดยตรงมีเพยีงบริการทางออ้มเช่นการฝึกอบรมครูประจาํการ การจดัส่ือวสัดุอุปกรณ์พิเศษ นกัเรียน
ท่ีไดรั้บบริการทางการศึกษาพิเศษในช่วงระยะเวลาหน่ึง  เม่ือไม่มีความตอ้งการจาํเป็นอีกต่อไปกจ็ดั
เขา้ในรูปแบบน้ี 
                    2.ชั้นเรียนปกติเตม็วนักบัการใหค้าํปรึกษาแนะนาํสาํหรับครูปกติ นกัเรียนใชเ้วลาเรียน
ตลอดวนัในชั้นเรียนปกติ  โดยไม่ไดรั้บบริการทางการศึกษาพิเศษ  แต่ครูปกติจะไดรั้บบริการ  โดย
นกัการศึกษาพิเศษจะใหค้าํแนะนาํ  เก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของเดก็พิเศษการ ใหค้าํปรึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  การช่วยแกไ้ขพฤติกรรมของนกัเรียน  การปรับวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์หรือ
วิชาอ่ืนๆการจดัส่ืออุปกรณ์พเิศษ  เช่น  เบรลล ์ ผูท่ี้จะใหค้าํปรึกษาแนะนาํได ้จะตอ้งมีประสบการณ์
การสอนทั้งดา้นการศึกษาพิเศษ  และการศึกษาภาคปกติ  นอกจากนั้นควรเป็นผูเ้ขา้ใจจุดมุ่งหมาย
ของการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ คือเพ่ือช่วยเหลือครูในการสอน  มิใช่เพื่อประเมินผลการสอนของครู 
                   3.ชั้นเรียนปกติ และหอ้งสอนเสริม และหรือบริการเดินสอนเดก็พิเศษจะใชเ้วลาส่วน
ใหญ่ในชั้นเรียนปกติและจะรับบริการศึกษาพิเศษในหอ้งพิเศษ เรียกวา่  หอ้งสอนเสริม  โดยมีเวลา
กาํหนดท่ีแน่นอน ครูสอนเสริมยงัใหบ้ริการคาํใหป้รึกษาแนะนาํ สาํหรับครูปกติดว้ย หรืออาจเขา้
ไปช่วยเหลือเดก็พิเศษในชั้นเรียนปกติ เม่ือจาํเป็นส่วนครูเดินสอน มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัครูสอนเสริม   
เพียงแต่จะเดินทางไปสอนในโรงเรียนหลายแห่ง 
                   4. ชั้นเรียนพเิศษและชั้นเรียนปกตินกัเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนพิเศษและใชเ้วลา
บางส่วนในชั้นเรียนปกติ รูปแบบน้ีถือเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีจาํกดัมากท่ีสุดของการเรียนร่วม 
                   5. ชั้นเรียนพเิศษเตม็วนัรูปแบบน้ีไม่ถือวา่เป็นการเรียนร่วมชั้น  นกัเรียนอยูใ่นชั้นพิเศษ
ตลอดเวลาเรียนแต่มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนปกติ  เฉพาะในดา้นสงัคมเท่านั้น    ไม่ใช่ในดา้นการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
                   6. โรงเรียนพิเศษไปกลบัรูปแบบน้ีใชก้บันกัเรียนท่ีมีความพกิารในระดบัสูง  การจดัใน
ลกัษณะน้ีเอ้ือต่อการมีผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  มาร่วมอยูใ่นโรงเรียน 
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                   7. โรงเรียนประจาํรูปแบบน้ี  เหมาะสาํหรับเดก็ ท่ีมีความตอ้งการจาํเป็น ในระดบัสูงจน
ไม่สามารถใชรู้ปแบบท่ีมีสภาพแวดลอ้มจาํกดันอ้ยกวา่ได ้   หรือใชก้บัเดก็ท่ีจาํเป็นตอ้งอยูใ่นหอพกั
เพราะในทอ้งถ่ินของตนไม่มีการบริการดา้นการศึกษาพเิศษ46 
 
ขั้นตอนในการจัดการศึกษาพเิศษ 
                 การจดัการศึกษาพิเศษเร่ิมตน้ตั้งแต่การสาํรวจเดก็วา่มีเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษก่ีคน  ท่ี
จะเขา้เรียนใกลบ้า้นในปีการศึกษาหนา้ แต่ในบางคร้ังเราอาจไม่ทราบแน่ชดั ยกเวน้เดก็ท่ีมีความ
บกพร่องท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากการสงัเกตภายนอก  เช่น  ตาบอด  เป็นตน้  เม่ือเดก็เขา้เรียนครูอาจ
สงัเกตไดว้า่เดก็มีปัญหาในการเรียน ครูอาจพยายามช่วยเหลือ  หากสุดความสามารถจะตอ้งส่งเดก็
ไปทดสอบ เพื่อจดัประเภทเดก็ ในการทดสอบครูจะทราบความสามารถของเดก็ดว้ย  ซ่ึงจะเป็น
ขอ้มูลสาํคญั ในการจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคนควรมี
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคน  ครูเร่ิมสอนตามแผนท่ีกาํหนดไว ้  เม่ือส้ินภาคการศึกษาจะมีการ
ประเมินผล ตามท่ีระบุไวใ้นแผน หากวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ม่เหมาะสม  ใหป้รับวตัถุประสงค ์ เสีย
ใหม่   ดงัตวัอยา่งขั้นตอนในการจดัการศึกษาพิเศษ ของสหรัฐอเมริกา และประเทศองักฤษ  ซ่ึงมี
ขั้นตอนท่ีคลา้ยกนั 

                                                 
                46 Lewis  and  Doorlag, อา้งถึงใน ปรีชา  ศุขคุณ,  “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในโครงการเดก็พิเศษเรียนร่วมกบัเดก็ปกติ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต    ภาควิชาบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543),  26-27. 
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จัดประเภทเด็กทีมี่
ความต้องการพเิศษ 

ประเมินความสามารถ 

จัดทาํแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

ดําเนินการสอนตามแผน 
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

ประเมินผลตามแผนการ
ศึกษา เฉพาะบุคคล 

ร่วมมือและประสานกบังาน
กบับุคลากรอืน่และผู้ปกครอง 

แผนภูมิท่ี   5    ขั้นตอนในการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีมา : ผดุง     อารยะวิญญู,  การเรียนร่วมระหวา่งเดก็ปกติกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ    
(กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพแ์วน่แกว้ , 2542) , 42. 
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ให้เด็กเรียนร่วมกบัเด็กปกต ิ

สังเกตพฤติกรรมเด็ก 

คดัแยกเด็กเบือ้งต้น 

ส่งต่อ 

วดัและประเมินผลเด็ก 

ตัดสินว่าเด็กต้องการการศึกษา

จัดทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

สอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ประเมินผลโดยพจิารณาจากความต้องการ 

จัดบริการที่
เกีย่วข้อง 

 
แผนภูมิท่ี  6  ขั้นตอนในการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศองักฤษ 
ท่ีมา : ผดุง  อารยะวิญญู,  การเรียนร่วมระหวา่งเดก็ปกติกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ    (กรุงเทพฯ :  
สาํนกัพิมพแ์วน่แกว้ , 2542) , 43. 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52

ความหมายของการจัดการเรียนร่วม 
                 จอห์นสนั  และจอนห์นสนั( Johnson   and  Johnson )ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนร่วม
วา่เป็นการจดัการศึกษา ท่ีใหเ้ดก็พิการทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา โดยเท่าเทียมกนักบัเดก็ทัว่ไป   
และเหมาะสมตามความตอ้งการพิเศษของแต่ละบุคคล  โดยมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด  ตามแผนการศึกษา
รายบุคคลและผูป้กครองเป็นผูมี้บทบาทในการจดัการศึกษาหรือเรียกร้องสิทธิต่างๆเพ่ือใหเ้ดก็พิเศษ
ทุกคนมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีต่อเดก็ปกติ47 
                           กระทรวงศึกษาธิการไดใ้หค้วามหมาย ถึงการจดัใหค้นพิการเขา้เรียนในสถานศึกษาทัว่ไปในรูปแบบ
ต่างๆ  ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษา  ตามความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคล48 
                ผดุง   อารยะวิญญู  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเรียนร่วมไวว้า่   เป็นการศึกษาสาํหรับ
เดก็พิเศษวิธีหน่ึง  ซ่ึงนาํเดก็พิเศษเขา้เรียนร่วมในชั้นเรียนเดียวกนักบัเดก็ปกติ เพื่อทดแทนวิธีเดิมท่ี
จดัการเรียนเป็นกลุ่มตามประเภทของความบกพร่อง49 
                จากความหมายของการจดัการเรียนร่วมสรุปไดว้า่ เป็นการจดัการศึกษา ใหก้บัเดก็ท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ใหส้ามารถเขา้มาเรียนร่วมกบัเดก็ปกติ ในโรงเรียน เท่าเทียมกบัเดก็ทัว่ไป เพื่อ
สามารถเรียนรู้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้ อยา่งมีความสุข 
 
ปรัชญาและทฤษฎพีืน้ฐานของการจัดการเรียนร่วม 
                อุบล   เล่นวารี  ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานของการจดัการเรียนร่วม กบัการจดัการศึกษา
พิเศษเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สาํหรับเดก็ พอสรุปไดด้งัน้ี 
                  1.ในสงัคมมนุษย ์ มีทั้งคนปกติและผูท่ี้มีความบกพร่องต่าง ๆ  เม่ือสงัคมไม่สามารถแยก
คนท่ีมีความบกพร่องออกจากสงัคมปกติได ้  ดงันั้นจึงไม่ควรแยกการศึกษาเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง  
ควรใหเ้ดก็พเิศษเรียนร่วมกบัเดก็ปกติเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้
                  2.เดก็พิเศษมีความตอ้งการและความสามารถ ซ่ึงต่างจากเดก็ปกติ  ดงันั้นรูปแบบและวธีิ
การศึกษาใหแ้ตกต่างไปจากเดก็ปกติ  เพื่อใหเ้ดก็มีศกัยภาพในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

                                                 
                47 D.W. Johnson  and  R.T.  Johnson,  “Integration  Handicapped  Students  into  the  
Mainstream,”  Exceptional  Children   ( Boston :  Allyn  and  Bacon,  Inc., 1980), 90-98.   
                48 กระทรวงศึกษาธิการ  กองการศึกษาเพื่อคนพิการ,  คู่มือการจดัการเรียนร่วมในระดบั
มธัยมศึกษา  ( กรุงเทพฯ :  กลุ่มพฒันาส่ือการศึกษา, 2544). 
                49 ผดุง     อารยะวิญญู,  การเรียนร่วมระหวา่งเดก็ปกติกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ    
(กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพแ์วน่แกว้ , 2542) , 188. 
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                  3.เดก็แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นเดก็ปกติหรือเดก็พิเศษการศึกษา
จะช่วยใหค้วามสามารถของเดก็แต่ละคนปรากฏเด่นชดั 
                  4.เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกนั  ทางการเล้ียงดูจากครอบครัว  เศรษฐกิจและสังคม  
การศึกษา  สติปัญญา  และทกัษะ  การศึกษาจะช่วยใหแ้ต่ละคนไดเ้รียนรู้เพื่อการปรับตวัเขา้หากนั 
                  5.เดก็แต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสงัคมการ
จดัการศึกษาจึงตอ้งจดัเพื่อพฒันาทุกดา้นใหสู้งสุดตามความสามารถของแต่ละบุคคล50    
                 เบญจา  ชลชารีนนท ์ไดร่้วมปรัชญา  แนวคิด  และความเช่ือของนกัการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษา ซ่ึงมีหลกัการต่าง ๆ ดงัน้ี 
                  1. ความยติุธรรมในสงัคม ( social  justice) เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของ
สงัคม  เม่ือเดก็ปกติทุกคนไดรั้บการศึกษาในโรงเรียนปกติ  เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรไดรั้บ
การศึกษาในโรงเรียนปกติดว้ย 
                  2. การคืนสู่สภาพปกติ  ( normalization) ในช่วง  10  ปีท่ีผา่นมา มีความเคล่ือนไหวใน
การจดัการศึกษาพิเศษ  ในลกัษณะท่ีเป็นการคืนสู่ภาวะปกติซ่ึงหมายถึงการจดัสภาพการณ์ใดๆ  เพื่อให้
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นต่างๆ   สามารถไดรั้บบริการเช่นเดียวกบัคนปกติ 
                  3. สภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้จาํกดันอ้ยท่ีสุด ( least  restrictive   environment ) คือการจดัให้
เดก็เรียนในสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้จาํกดันอ้ยท่ีสุดจึงจะเป็นผลดีมากท่ีสุด โดยเดก็ไดรั้บผลประโยชน์
มากท่ีสุด 
                  4. การเรียนรู้(learning) เดก็ทุกคนสามารถเรียนรู้ไดไ้ม่วา่เดก็คนนั้นจะเป็นเดก็ปกติหรือ
เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษากต็าม51 
                    
 รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
                 กระทรวงศึกษาธิการไดร้วบรวมบทความ และศึกษาจากงานวิจยั สามารถสรุปรูปแบบ
ของการจดัการเรียนร่วมในต่างประเทศและในประเทศได ้ 8  รูปแบบดงัน้ี 
                  1. การเรียนร่วมในชั้นปกติ  ปฏิบติัเช่นเดียวกบัเดก็ปกติทุกประการ 
                  2. การเรียนร่วมในชั้นปกติ  รับบริการท่ีจาํเป็นจากครูการศึกษาพิเศษ 

                                                 
                 50  อุบล  เล่นวารี,  การบริหารและการจดัการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  ( กรุงเทพฯ :  บริษทั
รําไทยเพรส  จาํกดั, 2542), 22. 
                 51 เบญจา  ชลชารีนนท,์  การศึกษาแบบเรียนร่วม  ( กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพพ์ฒันาการ
ฝึกหดัครู, 2543), 2. 
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                    3. การเรียนร่วมในชั้นปกติ บางวิชาในชั้นพิเศษบางเวลา 
                    4.  การเรียนร่วมในชั้นปกติ ทุกวิชามีครูการศึกษาพิเศษ ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
                    5.  การเรียนร่วมในชั้นพิเศษ มีนกัเรียนปกติมาเรียนร่วม 
                    6.  การเรียนร่วมในชั้นพิเศษ มีนกัเรียนปกติมาเรียนร่วมบางวิชา 
                    7. การเรียนร่วมในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตรกบั
นกัเรียนปกติ 
                    8. การเรียนร่วมในชั้นพิเศษ   ในโรงเรียนปกติ  ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามโอกาส
อนัควร52 
                 รูปแบบการจดัการเรียนร่วมในประเทศไทย มีความยดืหยุน่ตามความตอ้งการและความ
จาํเป็นพิเศษของเดก็บกพร่องประเภทต่าง ๆ ซ่ึงพอสรุปรูปแบบไวด้งัน้ี 
                    1.รูปแบบครูสอนเสริม  มีครูการศึกษาพิเศษประจาํอยูท่ี่โรงเรียน 
                    2.รูปแบบครูเดินสอน หรือครูเวียนสอน มีครูการศึกษาพิเศษใหบ้ริการนกัเรียนใน
โรงเรียนหน่ึง  แลว้เดินทางไปสอนใหบ้ริการนกัเรียนโรงเรียนอ่ืน 
                    3.รูปแบบครูสอนเสริมและครูเวียนสอนมีครูการศึกษาพเิศษใหบ้ริการนกัเรียนในโครงการ
หน่ึง  แลว้เดินทางไปสอนชั้นเรียนพเิศษ ณ  โรงเรียนอ่ืนบางเวลา 
                    4.รูปแบบการศึกษาพิเศษ มีครูการศึกษาพเิศษสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภท
เดียวกนั  เป็นกลุ่มชั้นเรียน พิเศษในโรงเรียนปกติเตม็วนั53  
                 จากแนวคิดดงักล่าวไม่วา่จะจดัรูปแบบอยา่งไร  ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงกคื็อความพิการของเดก็
พิเศษแต่ละคนและนาํไปใชใ้นการจดัทาํแผนเป็นรายบุคคลดว้ย 
 
  ประเทศไทยปัจจุบัน จัดการเรียนร่วม  5  รูปแบบ    
                   1.จัดชั้ นพิเศษในโรงเรียนปกติเด็กพิการมีโอกาสร่วมกิจกรรมท่ีไม่ใช่การเรียนใน
หอ้งเรียน เช่น เขา้แถวเคารพธงชาติ กิจกรรมไหวค้รู การสวดมนตไ์หวพ้ระ การประชุมสุดสัปดาห์ 
การรับประทานอาหารกลางวนัในโรงอาหาร และการแข่งขนักีฬาสีเป็นตน้ 

                                                 
                  52 กระทรวงศึกษาธิการ,  รวมบทความเก่ียวกบัการวิจยัทางการศึกษา ,  เล่มท่ี 2 
 ( กรุงเทพฯ :  ชมรมผูส้นใจงานวิจยัทางการศึกษา, ม.ป.ป.2545).12. 
                  53 อภยั   จนัทร์งาม,  “การบริหารจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมของเดก็พิการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต  2”   (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร,2548 ), 22-23. 
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                 2.จดัชั้นพิเศษสาํหรับเดก็พกิารคู่ขนานกบัชั้นปกติ แต่ส่งนกัเรียนพิการไปเรียนร่วมกบั
เดก็ในชั้นปกติบางเวลา เช่น ส่งไปเรียนในคาบเรียนพลศึกษา ขบัร้อง-ดนตรี-นาฏศิลป์ จริยศึกษา และ
ศิลปศึกษา เป็นตน้ เม่ือหมดคาบเรียนกก็ลบัมาเรียนในชั้นพิเศษตามเดิม 
                 3.จดันกัเรียนพกิารเรียนร่วมเตม็เวลา เดก็พิการท่ีไดรั้บการพิจารณาวา่มีผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนและมีวฒิุทางอารมณ์และสงัคมดีพอในทุกๆ กลุ่มวชิาอาจจะไดรั้บการพิจารณา ส่งเขา้เรียนใน
ชั้นปกติ โดยไม่ตอ้งกลบัไปเรียนในชั้นพิเศษอีก 
                 4.จดัเป็นห้องเสริมวิชาการในโรงเรียนปกติ ห้องเสริมวิชาการมีลกัษณะเป็น Non - 
Graded มีนกัเรียนหลายๆ ระดบัชั้นรวมกนัหรือนกัเรียนอาจอยูใ่นหอ้งเรียนปกติและส่งเขา้มาหอ้ง
เสริมวิชาการบางเวลาและบางวิชา เช่น วชิาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นตน้ โดยมีครูเสริมวิชาการ 
(Resource Teacher) หรือครูเดินสอน (Itinerant Teacher) เป็นผูเ้สริมวิชาการใหต้ามความตอ้งการ
หรือจาํเป็นของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
               5.จดัเป็นชั้นเรียนหรือห้องเสริมวิชาการในโรงพยาบาล มีครูการศึกษาพิเศษประจาํเพื่อ
สอนเดก็เจบ็ป่วยระยะยาวเพื่อใหเ้ด็กมีโอกาสทบทวนบทเรียนท่ีเรียนแลว้หรือสอนบทเรียนใหใ้หม่
ครูการศึกษาพิเศษจะสอนตามจุดประสงค์และประเมินจุดประสงค์ท่ีได้สอนไปทาํรายงานการ
ประเมินจุดประสงคใ์หเ้ดก็นาํไปแสดงแก่ครูในโรงเรียนปกติของตนเม่ือออกจากโรงพยาบาล54 
                 การจดัการเรียนร่วมทั้ง 5 แบบมีขอ้ดีต่างๆกนั การจดันกัเรียนพิการเรียนร่วมแบบใด      
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ผูป้กครอง ตวัเดก็พิการเอง โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู แพทย ์
หรือนกัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  จากแนวคิดดงักล่าวไม่วา่จะจดัรูปแบบอยา่งไร  ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงกคื็อ
ความพิการของเดก็พิเศษแต่ละคนและนาํไปใชใ้นการจดัทาํแผนเป็นรายบุคคลดว้ย 

 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนร่วม  
                    การจดัการเรียนร่วมโดยทางปฏิบติัท่ีดาํเนินการอยูปั่จจุบนั แบ่งไดเ้ป็น  2  ขั้นตอน คือ 
                    1. ขั้นเตรียมการคือการเตรียมการการจดัการเรียนร่วมไวว้า่ในการจะเปิดโครงการเรียน
ร่วมนั้น ควรเร่ิมจากระดบัสูง  ซ่ึงไดแ้ก่หน่วยงานเจา้สงักดัหรือผูบ้ริหารโรงเรียนก่อน  ถา้หน่วยงาน
เจา้สงักดัรับหรือยอมรับนโยบายการจดัการเรียนร่วม กอ็าจประชุมปรึกษาหารือผูบ้ริหารโรงเรียน
ในสงักดัแจง้เหตุผล และความจาํเป็นตลอดจนขอ้มูลต่างๆ เพื่อผูบ้ริหารจะไดต้ดัสินใจวา่ควรเปิด
โครงการหรือไม่ ท่ีสาํคญักคื็อควรจะใหอิ้สระกบัโรงเรียน ในการตดัสินใจเองสาํหรับขอ้เสนอแนะ
ในการเตรียมการดงัน้ี 
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 กองการศึกษาพเิศษ,  คู่มือการจดัการเรียนร่วม (กรุงเทพฯ  : คุรุสภาลาดพร้าว,  2547), 4.  
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                        1.1เลือกโรงเรียนท่ีมีความพร้อม ซ่ึงความพร้อมในเจตคติของบุคลากรหลกัของโรงเรียน
ความพร้อมทางกายภาพด้านจาํนวนของบุคลากรความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการและวิธี
ดาํเนินงานของการเรียนร่วมตลอดจนถึงแนวการปฏิบติัต่างๆถา้ผูบ้ริหารมีความพร้อมทางดา้นเจตคติ
กเ็ป็นส่วนท่ีสามารถจดัการใหเ้กิดความพร้อมในเร่ืองอ่ืน ๆ  ไดต่้อไป 
                        1.2  ประชุมครูและบุคลากรอ่ืนของโรงเรียน  เพื่อใหเ้ตรียมตวัเตรียมใจ  รับโครงการ 
และรับความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 
                        1.2.2   เหตุผลและความจาํเป็น 
                      1.2.3  วตัถุประสงค ์
                             1.2.4  ขอบข่ายของงาน 
                             1.2.5  เป้าหมาย 
                             1.2.6  บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร                                   
 ทั้งน้ีเพื่อบุคลากรจะไดท้ราบวา่โรงเรียนจะทาํอะไร ดว้ยเหตุผลอะไร  ทาํกบัใครและคนท่ีจะทาํคือ
ใคร  มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
                        1.3   จดัหาครูประจาํโครงการ  อาจทาํไดโ้ดย 
                      1.3.1  สรรหาบุคลากรของหน่วยงาน/โรงเรียน     ท่ีมีวฒิุการศึกษาพิเศษโดยตรง 
  หรือส่งเขา้รับการฝึกฝนอบรมหลกัสูตรวชิาการศึกษาพิเศษ  เพื่อทาํหนา้ท่ีสอน ประจาํชั้นเดก็การศึกษา
พิเศษ  หรือครูเสริมวิชาการ 
                               1.3.2  ประสานกบักองการศึกษาพเิศษ กรมสามญัศึกษาเพ่ือขอครูการศึกษาพเิศษไป
ช่วยครูท่ีกองการศึกษาพิเศษส่งให ้ จะปฏิบติังานประจาํโรงเรียน โดยเป็นครูประจาํชั้นครูเสริมวิชาการ
หรืออาจเป็นครูเดินสอนกไ็ดต้ามความจาํเป็น 
                        1.4   จดัหาหอ้งเรียน  หอ้งเสริมวิชาการ  ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ใหเ้หมาะสมและจาํเป็นสาํหรับเดก็พิการตามประเภทท่ีเปิดโครงการ   
                        1.5  เตรียมบุคลากร  บุคลากรท่ีควรไดรั้บการเตรียมมีดงัต่อไปน้ี 
                             1.5.1ครูประจาํชั้นพเิศษเป็นครูศึกษาพิเศษทาํหนา้ท่ีสอนเดก็พิการในชั้นเรียนพิเศษ
เตรียมความพร้อมของเดก็  และปรับพฤติกรรมเดก็ท่ีมีปัญหาครูประจาํชั้นพิเศษ  ตอ้งมีความเขา้ใจ
เดก็มีความอดทนสูง  ใชจิ้ตวิทยาสูงมาก  รู้จกัจดักระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเดก็  
รอบรู้เก่ียวกบัการปรับหลกัสูตร จุดประสงค ์ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้  นอกจากน้ียงัตอ้ง
เขา้ใจลู่ทางการเตรียมเดก็เพือ่ส่งเขา้เรียนร่วม ติดตามเดก็ท่ีส่งเขา้เรียนร่วม แลว้มีความคล่องตวัใน
การประสานงานและประสานความเขา้ใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดทุ้กระดบั ครูประจาํชั้นอาจตอ้งเรียนรู้
การส่ือความหมายโดยวิธีการพิเศษ  เช่น  ภาษามือ  อกัษรเบรลล ์ เป็นตน้ 
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                             1.5.2 ครูเสริมวิชาการ ครูเสริมวิชาการทาํงานประจาํอยูใ่นหอ้งเสริมวิชาการงานใน
หอ้งเสริมวิชาการคือสอนนกัเรียนพิการคือเตรียมนกัเรียนพิการใหมี้ความพร้อมเพื่อส่งออกไปเรียน
ร่วมในชั้นปกติ  ซ่ึงอาจจะส่งเรียนบางเวลาหรือเตม็เวลากไ็ด ้   ในกรณีท่ีส่งเดก็พิการเรียนอยูใ่นชั้น
ปกติเตม็เวลาแลว้  หากยงัมีการช่วยเหลืออีกในวิชาหน่ึงวิชาใด  เดก็กอ็าจถูกส่งเขา้มาเรียนเสริมใน
หอ้งเสริมวิชาการอีกกไ็ด ้  โดยครูประจาํชั้นปกติ ส่งมาตามคาบเรียนในการสอนเม่ือหมดคาบเรียน
กก็ลบัไปเรียนในชั้นปกติตามเดิม ครูเสริมวิชาการ จาํเป็นตอ้งเรียนรู้การส่ือความหมายโดยวิธีการ
พิเศษตามประเภทความบกพร่องของเดก็  เช่น  ภาษามือ  การสะกดน้ิว มือ  อกัษรเบรลล ์  และถา้
เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  ครูเสริมวชิาการควรเป็นครูท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะสอนนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาได ้  กล่าวคือ  อยา่งนอ้ยควรจบสาขามธัยมศึกษา และไดรั้บการอบรมหลกัสูตร
การศึกษาพเิศษในภายหลงั ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาวิชาต่างๆ  ในระดบัมธัยมศึกษานั้นตอ้งเรียนเจาะลึก  
ครูจึงควรไดศึ้กษาวิชานั้น ๆ  มาอยา่งจริงจงั  จึงจะช่วยนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                            1.5.3 ครูเดินสอน  บางโรงเรียนอาจมีนกัเรียนพิการเรียนร่วมเพียง  2-3  คน  หรือ
อาจถึง 5 คนการจดัครูประจาํชั้นหรือครูเสริมวิชาการมาประจาํตลอดเวลาในโรงเรียนเป็นการไม่คุม้ 
จึงมีบริการครูเดินสอนไปช่วยนกัเรียนในโรงเรียนดงักล่าว อาจเป็นสปัดาห์ละ 3 วนั  และใหไ้ปช่วย
นกัเรียนพเิศษในโรงเรียนอ่ืนอีก2วนัในปัจจุบนัมีครูเดินสอนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
ช่วยเดก็บกพร่องทางการมองเห็น ไดผ้ลดีมากในระดบัมธัยมศึกษา ครูเดินสอนควรมีวฒิุสาขา 
มธัยมศึกษาวิชาเอก  ตามท่ีโครงการตอ้งการและใหผ้า่น    หลกัสูตรการศึกษาพิเศษ   เม่ือปัจจุบนัเขา้
เป็นครูแลว้ ทั้งครูเสริมวิชาการและครูเดินสอนตอ้งมีความรอบรู้ทั้งวิธีสอนและจิตวิทยาของเดก็พิการ
เช่นเดียวกบัครูประจาํชั้นพิเศษ 
                           1.5.4  ครูประจาํชั้นเรียนร่วมกบัเดก็ปกติครูประจาํวิชา    โดยทัว่ไปเดก็ท่ีเรียนร่วม  
ในชั้นเรียนปกติไดน้ั้น  มกัจะมีความบกพร่องค่อนขา้งนอ้ย  คือ  มีความสามารถทางดา้นการเรียน
ใกลเ้คียงกบัเดก็ปกติ  ดงันั้นครูประจาํชั้นท่ีมีเดก็ดงักล่าวมาเรียนร่วมอยูก่บัครูประจาํวิชาอ่ืน ๆ  ท่ี
เขา้มาสอนในหอ้งเรียนนั้น  จึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นครูท่ีจบการศึกษาพเิศษโดยตรง  แต่ควรไดก้าร
ฝึกอบรมเก่ียวกบัจิตวิทยาคนพิการคือมีเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคนพิการ  เห็นความจาํเป็นท่ีจะพฒันา
เขาดว้ยการใหก้ารศึกษา  ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายทอ้ถอย  นอกจากน้ียงัควรไดรั้บการ   ฝึกวิธีสอนเดก็พิการ
และรู้จกัแสวงหาความช่วยเหลือและประสานงานกบับุคลากรอ่ืน ๆ  ตามความจาํเป็นดว้ย 

                           1.5.5 ผูป้กครองเดก็ปกติและชุมชน ผูป้กครองเดก็ปกติ  อาจจะไม่พอใจท่ีมีเดก็
พิการเรียนร่วมอยูก่บับุตรของตนเองเห็นเป็นเร่ืองถ่วงเวลา   ถ่วงความกา้วหนา้  เน่ืองจากความไม่เขา้ใจ   
โรงเรียนจึงควรแจง้ใหท่ี้ประชุมผูป้กครองทราบ   โดยช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็น  ทั้งใหค้วาม
เขา้ใจในการปฏิบติัตนต่อเดก็พิการซ่ึงเป็นบุตรหลานในชุมชนของเขาเอง 
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                              1.5.6 นกัเรียนปกติ   นอกจากจะตอ้งไดรั้บการเตรียมตวัเตรียมใจใหรั้บเพื่อนพิการเขา้
เรียนร่วมแลว้  ยงัตอ้งใหรู้้วิธีช่วยเหลือเพ่ือนผูด้อ้ยโอกาสกวา่อีกดว้ย  เช่น  ช่วยเขน็เกา้อ้ีลอ้เล่ือนให้
เพื่อนพิการทางกาย  ช่วยอ่านหนงัสือใหเ้พือ่นท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หรือ  อธิบายช้ีแจงแนะนาํ  
เพื่อนท่ีบกพร่องทางการไดย้นิ ผูซ่ึ้งไม่เขา้ใจคาํสัง่ของครูเป็นตน้ตามท่ีผา่นมาปรากฏวา่เดก็ปกติท่ีเรียน
ร่วมกบัเดก็พิการจะช่วยการดูแล ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนพิการของเขา ดว้ยความห่วงใยและความ
ปรารถนาดีอยูเ่สมอ 
                        1.6 เตรียมเอกสารท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานโครงการมีหลายแบบเช่น 
                          1.6.1  แบบประเมินผลและบนัทึกพฒันาการพฤติกรรม 

              1.6.2  คาํร้องของผูป้กครองขอส่งบุตรเขา้รับบริการการศึกษาพิเศษ 
              1.6.3 ใบส่งตวันกัเรียนเขา้รับบริการการศึกษาพิเศษ 
              1.6.4  แบบกรอกขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียน 
              1.6.5  แบบฟอร์มการเชิญผูป้กครอง 
              1.6.6  แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
              1.6.7  สมุดบนัทึกการติดต่อระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียน 
              1.6.8  แบบฟอร์มแผนการสอนรายบุคคล  

                 โรงเรียนอาจจดัทาํข้ึนใชเ้อง โดยดดัแปลงจากเอกสารท่ีโรงเรียนมีอยูก่ไ็ด ้ หรือโรงเรียน
อาจพิจารณาเอกสารตามขอ้ 1.6  เพิ่มเติมอีกกไ็ด ้

                   2.ขั้นดาํเนินการจดัการเรียนร่วมและการจดัโครงการเรียนร่วมของหน่วยงานต่างๆ  เม่ือ
ผา่นขั้นตอนเตรียมการไปแลว้  จึงเป็นขั้นตอนดาํเนินการ  ในการเปิดโครงการเรียนร่วม  จาํเป็นตอ้ง
มีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี   
                       2.1โรงเรียนหรือหน่วยงาน เตรียมบุคลากรของตนเอง  โดยการฝึกอบรมหลกัสูตร 
การศึกษาพเิศษ หรือสนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานศึกษาต่อหลกัสูตรการศึกษาพิเศษตามสาขา
ท่ีจะเปิดสอน 
                       2.2กรณีโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีจะเปิดโครงการเรียนร่วมแต่บุคลากรของหน่วยงาน
ยงัไม่พร้อมอาจขอความร่วมมือดา้นบุคลากรจากกองการศึกษาพิเศษกรมสามญัศึกษาโดยหน่วยงาน
หรือตน้สงักดัท่ีจะขอครูการศึกษาพิเศษไปทาํงานท่ีเปิดโครงการเรียนร่วม จะตอ้งทาํความตกลงกบั
กองการศึกษาพิเศษขอครูการศึกษาพิเศษไปสอน  ทั้งน้ีจะตอ้งแจง้ดว้ยวา่เป็นเดก็บกพร่องประเภท
ใดจาํนวนเท่าไร พร้อมทั้งส่งหลกัฐานการลงทะเบียน เป็นนกัเรียนของโรงเรียนนั้นและหลกัฐาน
ขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนซ่ึงอาจเป็นใบตรวจวนิิจฉยั หรือใบส่งต่อของแพทย ์ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งแนบไปดว้ยเพื่อประกอบการพจิารณาหลงัจากท่ีพิจารณาขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆแลว้กอง
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การศึกษาพเิศษจึงจดัครูให ้อาจเป็นครูประจาํชั้นพิเศษ  ครูเสริมวิชาการ  หรือครูเดินสอนตามความ
เหมาะสม ครูเหล่าน้ี ตอ้งไดรั้บการปฐมนิเทศจากกองการศึกษาพิเศษพร้อมมีเอกสารจากกอง
การศึกษาพเิศษ เพื่อรายงานตวัต่อหน่วยงาน ทั้งน้ีเพื่อใหห้น่วยงานเรียนร่วมและครูการศึกษาพเิศษ
ไดเ้ขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงานของทั้งสองฝ่ายซ่ึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานราบร่ืนต่อไป                               
                    2.3จดัทาํเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนท่ีจะส่งเขา้เรียนชั้นพิเศษหรือหอ้งเสริมวิชาการ
ตลอดจนความเห็นชอบของผูบ้ริหาร  เพื่อส่งไปพร้อมตวัเดก็55  
 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
                 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โรงเรียนอยูใ่นความดูแลจาํนวน 
196 โรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม จาํนวน  22โรงเรียน  คือ โรงเรียนวดับา้นไร่ 
โรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ  โรงเรียนวดัเขาพระ  โรงเรียนชุมชนวดัประสาทสิทธ์ิ  โรงเรียน
วดัพระศรีอารย ์  โรงเรียนวดันางแกว้  โรงเรียนวดัเขาสม้ โรงเรียนวดัท่าราบ โรงเรียนชุมชนวดั
หนองโพ โรงเรียนบา้นหนองครึม โรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยกระบอก โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 
โรงเรียนวดัชาวเหนือ โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม โรงเรียนวดับา้นใหม่ โรงเรียนวดัดอนเซ่ง 
โรงเรียนวดัจนัทาราม โรงเรียนวดัหุบกระทิง โรงเรียนวดัดีบอน โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง  
โรงเรียนวดัช่องพราน โรงเรียนวดัสร้อยฟ้า  ซ่ึงทั้ง  22  โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการ
สอนเดก็พิเศษเรียนร่วม อยา่งมีแบบแผน และมีงบประมาณสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบน้ี และสามารถท่ีจะใหเ้ดก็สอบหรือไม่สอบ NT ไดถ้า้แจง้ใหผู้รั้บผดิชอบทางดา้นน้ีทราบ 
 

การจัดตั้งเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการจัดตั้งเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
                 มาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ใหจ้ดัระเบียบการบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดว้ย 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 และสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                 
                    55 กองการศึกษาพิเศษ,  คู่มือการพฒันาการศึกษา (กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพร้าว,  2547),  
5-11. 
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อาํนาจหน้อาํนาจหน้าทีข่องสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาาทีข่องสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
                 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    มีอาํนาจหนา้ท่ี ตามพรบ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 
                   1. จดัทาํนโยบาย แผนพฒันา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ี   ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 
                   2. วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บ  ใหห้น่วยงานขา้งตน้รับทราบ     และกาํกบั
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงาน 
                   3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
                   4. กาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                   5. ศึกษาวเิคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ   ดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                   6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ   รวมทั้งทรัพยากรบุคคล   เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน  
การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                    7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                    8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ   สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ  และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                    9. ดาํเนินการและประสานงาน  
                       9.1 ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะสาํนกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                      9.2 ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวขอ้งกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็น
หนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
                  มาตรา36 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546     คณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดว้ย 

1. ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  1 คน 
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2. ผูแ้ทนองคก์รเอกชน  1 คน 
3. ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2 คน 
4. ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู    1  คน 
5. ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  1 คน 
6. ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู  1 คน 
7. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  7 คน 
8. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวนคณะกรรมการ 15 คนอยูใ่นวาระคราวละ 2 ปี คณะกรรมการ

 
อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  ดังนี ้

1. กาํกบั ดูแล จดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - กาํกบัดูแล  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - จดัตั้ง ยบุรวม เลิกลม้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.     ประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใหส้ามารถจดัการศึกษา

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน 

องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกาํหนด 
  
การจดัตั้งเขตพื้นท่ีการศึกษาการจดัตั้งเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี    
                    1.      กลุ่มอาํนวยการ               2.     กลุ่มบริหารงานบุคคล   
                    3.     กลุ่มนโยบายและแผน     4.     กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา     
                    5.     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  (ในระยะเร่ิมแรกอาจจดัตั้ง 
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษาดว้ยกไ็ด)้      
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจัิยในประเทศ 
                 จุฑามาศ  เจริญธรรม  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั ในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่
โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรีมากกวา่ร้อยละ80 ดาํเนินการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัครบทั้ง 10 ดา้น ไดแ้ก่การพฒันาหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอน  การบริหารบุคลากร  การจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก  การจดัหาวสัดุอุปกรณ์    การ
ฝึกอบรมครูประจาํการ  การปฐมนิเทศครูใหญ่การจดับริการพิเศษ  การสร้างสมัพนัธ์กบัชุมชน  การ
ประเมินผลการสอน56 
                 สมรักษ ์   กิจเดช    ไดศึ้กษาเร่ืองสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหารกบั
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  จงัหวดันครปฐม  พบวา่ การ
ปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จงัหวดันครปฐม ทั้งภาพรวมและราย
ดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยการปฏิบติังานนิเทศ ดา้นการพฒันาบุคลากรอยูใ่น
ระดบัมากเป็นลาํดบัแรก   และการปฏิบติังานนิเทศดา้นการพฒันากลุ่มอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบั
สุดทา้ย57 
                 บัณฑิต  เสาวคนธ์ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมกบัการปฏิบติัเชิงประสิทธิภาพ ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
จงัหวดันครปฐม พบวา่ ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมอยูใ่น 
 
 

                                                 
                        56

 จุฑามาศ  เจริญธรรม,   “การนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2544) , 
บทคดัยอ่.   
                      57

  สมรักษ ์  กิจเดช,  “ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหารกบั
ประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จงัหวดันครปฐม” ( วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2544), บทคดัยอ่. 
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ระดบัมาก58 
                 เขม็ชาติ   มหิปโภชน์   ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน   
สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม   พบวา่  ขา้ราชการครูจาํแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและสถานภาพ  มีสภาพการดาํเนินการนิเทศภายในรวมและเป็นรายดา้น  5  ดา้น    อยูใ่น
ระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากนอ้ย ไปหามากดงัน้ี   ดา้นการวางแผน  ดา้นการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียนดา้นการปฏิบติัการนิเทศ   ดา้นการสร้างส่ือเคร่ืองมือ  
และการพฒันาวิธีการนิเทศ  ดา้นการประเมินผลและรายงานผลขา้ราชการครูจาํแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและสถานภาพ ดา้นการสร้างส่ือ มีปัญหาในการนิเทศภายในโรงเรียน   โดยรวมและราย
ดา้นทั้ง  5  ดา้นอยูใ่นระดบัมาก   โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ดา้นการสร้างส่ือ
เคร่ืองมือ  และการพฒันาวธีิการนิเทศดา้นการประเมินผลและรายงานผล   ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ
ดา้นการวางแผนดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน  ขา้ราชการครูท่ี
มีขนาดแตกต่างกนั มีความตอ้งการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  และ
ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความตอ้งการการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวม 
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั59 
                สุเมธ   ปัตตานี   ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนเทศภายในตามทรรศนะ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา  ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏว่าบุคลากร
โดยรวม  และจาํแนกตามสถานภาพ มีทรรศนะเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนิเทศ
ภายใน  โดยรวมและรายดา้นทั้ง  5  ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ครูผูส้อนมีทรรศนะอยูใ่นการสร้าง
ส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ  อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีรายขอ้ท่ีมีทรรศนะอยู่ในระดบัมาก   และ
ค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้านดังน้ีกาํหนดจุดท่ีต้องพฒันาประชุมช้ีแจงนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัและสาํนกังานการ

                                                 
                         58 บณัฑิต  เสาวคนธ์, “ ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดั
นครปฐมกบัการปฏิบติัเชิงประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จงัหวดันครปฐม” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร
,2545), บทคดัยอ่. 
                        59

 เข็มชาติ     มหิปโภชน์ , “การศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย ”(รายงานการคน้ควา้อิสระการศึกษา
มหาบณัฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2545),133-
135.   
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ประถมศึกษาอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อจดัหาส่ือและเคร่ืองมือนิเทศภายในประชุม
ช้ีแจงใหบุ้คลากรภายในโรงเรียนใหเ้ขา้ใจและรับทราบแผนการดาํเนินงานและบทบาทหนา้ท่ีของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในการนิเทศภายในและกาํหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินผลนิเทศภายในผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อนไดเ้สนอปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการ
นิเทศภายในโดยมีการเรียนขอ้ท่ีมีความถ่ีสูงสุดในแต่ละดา้น  ดงัน้ี บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในขั้นตอน  วิธีการ  กระบวนการในการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ  การวางแผน
และการกาํหนดทางเลือก  การสร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศและไม่มีความรู้เก่ียวกบัการประเมินผล
และการรายงานผล  ขาดงบประมาณ  ผูบ้ริหารไม่มีเวลาในการปฏิบติัการนิเทศและครูไม่ยอมรับ
การนิเทศซ่ึงกนัและกนั60  
                 อธิป  องัคสุทธิพงษ ์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดั 
เพขรบุรีพบวา่ การปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้งเจด็ดา้น คือ งานหลกัสูตรและนาํหลกัสูตรไปใชง้าน
การเรียนการสอน งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน งานวดัผลและประเมินผล 
งานหอ้งสมุด งานนิเทศภายในและงานอบรมวิชาการ61 
                 จินตนา   เฮงจนัทร์  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหาร
โรงเรียนพบวา่  พฤติกรรมในการปฏิบติังานนิเทศทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ความตอ้งการรับการ
นิเทศของครูผูส้อน   พบวา่ครูมีความตอ้งการรับการนิเทศจากผูบ้ริหารในวามตอ้งการรับการนิเทศ
ของครูผูส้อน   พบวา่ครูมีความตอ้งการรับการนิเทศจากผูบ้ริหารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ตอ้งการรับการนิเทศทุกงานในระดบัมาก   ขอ้เสนอแนะสาํหรับการ
นิเทศในงาน  5  ดา้น ผูบ้ริหารควรนิเทศอยา่งสมํ่าเสมอ ควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใหค้รูทราบจุดท่ี

                                                 
                       60 สุเมธ   ปัตตานี , “การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด”( รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ  การศึกษามหามหาบณัฑิต   สาขา
การบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2545),175. 
                  61 อธิป องัสุทธิพงษ,์ “ สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเพขรบุรี”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร
,2545), บทคดัยอ่. 
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ตอ้งพฒันา  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมความสมัพนัธ์ในกลุ่ม  บรรยากาศการทาํงานและการมีส่วนร่วม
ควรมีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ62 
                 ชุมพร  จาํปา ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาํเภอ
ดอนตูม จงัหวดันครปฐม พบวา่ ทั้งโดยภาพรวมและเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีการนิเทศถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา63 
                 ภทัรวิภา   อุทาวงค ์ ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการ  ความพร้อม  ความ
คิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการจดัการเรียนร่วม นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม  เขตพ้ืนท่ี  2  กรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่  ครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความพร้อม  มีความตอ้งการสนบัสนุน และ มีความคิดเห็นต่อการจดัการ
เรียนร่วมนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ
ความพร้อมของครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ต่อการจดัการเรียนร่วม นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้จาํแนกตามตวัแปรพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ64 
                 อภยั    จนัทร์งาม  ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมของเดก็พิการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม  เขต  พบวา่สภาพการ
บริหารจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมของเดก็พิการ ดา้นการบริหารจดัการ  7  ดา้นคือ  1) ควรจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ สาํหรับเดก็พิการในโรงเรียน ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสามารถสืบคน้ไดง่้าย2) ควร
ดาํเนินการคดัแยกตามสภาพประเภทของความพิการ 3) ควรจดัอบรมครูท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เดก็พกิารโดยเฉพาะและมีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน  4) ควรสนบัสนุน
ใหค้รูผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง  และขอสนบัสนุนงบประมาณ  จากองคก์รชุมชน 5) ครูควร

                                                 
                     62จินตนา  เฮงจนัทร์, “พฤติกรรมการปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเบิกไพร-คุง้พะยอม สปอ.บา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ”(สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547),72-73. 
                  63 ชุมพร  จาํปา, “  การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาํเภอดอนตูม  จงัหวดั
นครปฐม”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร,2548), บทคดัยอ่. 
                       64

 ภทัรวิภา  อุทาวงค,์  “ การศึกษาความตอ้งการ  ความพร้อม  ความคิดเห็นของครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการจดัการเรียนร่วมนกัเรียนท่ีมีภาวะบทพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียน
แกนนาํจดัการเรียนร่วม” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัศิลปากร,2548), บทคดัยอ่. 
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วิเคราะห์ประเภทของกิจกรรม   ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียน และระดบัความพิการแต่ละประเภท  
6) ควรสนบัสนุนองคก์รเอกชนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียน7)ควร
จดัอบรมสมัมนาเทคนิค  กระบวนการนิเทศดา้นการศึกษา พิเศษเฉพาะประเภทความพิการ65 
                ยทุธนา   ขาํเก้ือ ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะความบกพร่อง ในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน:การสาํรวจกบัครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมผลการวิจยัพบวา่ระดบัความรู้ความเขา้ใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบั
ภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมีคะแนนความรู้คิดเป็นร้อยละ  56.40  
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือดา้นท่ีเก่ียวกบัประเภทของภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ ค่าคะแนนเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือดา้นท่ีเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของผูท่ี้มีความบกพร่องในการเรียนรู้66 
                 ดนตรี  ศรีสุวรรณ ไดศึ้กษาการนิเทศภายในโรงเรียนปฐมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพงังา ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน ไดนิ้เทศครบทั้ง 5 ดา้น โดยมีการนิเทศอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือ 1) การ
พฒันาหลกัสูตร 2) การเรียนการสอน  3) การพฒันาบุคคลและ 4) การพฒันาวิชาชีพส่วนอีกดา้น 
คือ ส่ือการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพการนิเทศท่ีมีระดบัการปฏิบติัความถ่ีตํ่าสุด คือ 
จดัทาํแผนการสอนไดค้รบทุกรายวิชา รองลงมา คือ ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ปัญหาการนิเทศภายในพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ปัญหาท่ีมีระดบั
ความถ่ีสูงสุด คือ ขาดประสบการณ์สอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน รองลงมา คือ ขาด
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน และนาํผลการประเมินมาปรับปรุงวางแผน67 

                                                 
                      65

 อภยั   จนัทร์งาม,  “ การ[ริหารจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กพิการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต  2”  ( วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร,2548), บทคดัยอ่. 
                      66

  ยทุธนา   ขาํเก้ือ,  “ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียว กบัภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน : การสาํรวจกบัครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียน
ร่วม”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร,2548), บทคดัยอ่. 
                      67ดนตรี  ศรีสุวรรณ,“การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพงังา”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบณัฑิตบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั                           
เกษตรศาสตร์, 2549), บทคดัยอ่. 
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                 สมพร   หอมทวนลม   ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั  กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา
อาํเภอหว้ยกระเจา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่  
กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาอาํเภอหว้ยกระเจา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกขั้น เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ขั้นวางแผน
การนิเทศ   ขั้นปฏิบติัการนิเทศ   ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ และขั้นการ
ประเมินผล โดยมีแนวทางการนิเทศภายในขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการและ
ขั้นการประเมินผล โดยมีแนวทางการนิเทศภายในขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบและนาํไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบติัการนิเทศ  ขั้นการวางแผนการนิเทศ ควร
พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน  
กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน  จดัทาํแผนการนิเทศ  ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการนิเทศภายใน  แต่งตั้ง  คณะกรรมการนิเทศภายใน  กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน  
จดัทาํแผนการนิเทศ ปฏิทิน  ปฏิบติัการนิเทศ  แผนการประเมินผล คู่มือการนิเทศ   ควรปฏิบติัการ
นิเทศภายในตามแผนการนิเทศท่ีวางไวอ้ยา่งจริงจงั   ต่อเน่ือง  ขั้นการประเมินผล   ควรมีการกาํกบั
ติดตามดูแลการปฏิบติัการนิเทศภายใน  รายงานสรุปผลการนิเทศใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและ
นาํผลประเมินไปพฒันาปรับปรุงการนิเทศภายในของสถานศึกษาต่อไป68   
                 สมาน  ศรีเครือ ไดศึ้กษาเร่ืองการนิเทศงานเพือ่พฒันาบุคลากรพบวา่1) การนิเทศงานเพือ่
พฒันาบุคลากรในโรงเรียนวดัวงันํ้ าขาว โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) แนว
ทางการนิเทศงานเพ่ือพฒันาบุคลากรในโรงเรียนวดัวงันํ้ าขาว  คือ ดา้นการคดัเลือกผูนิ้เทศงาน ควร
มีกระบวนการคดัเลือกดา้นการอบรมใหค้วามรู้กบัผูนิ้เทศงานควรสาํรวจความตอ้งการในการศึกษา
อบรม ดา้นการปฏิบติังานของครู ควรดาํเนินการนิเทศงานตามปฏิทินปฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทน ผู ้
นิเทศงานควรรับโอกาสเล่ือนขั้นเงินเดือนก่อนบุคคลอ่ืน ดา้นการส่ือสารของผูนิ้เทศงาน ควรมีการ
ประชุมเป็นประจาํ และบนัทึกการประชุมทุกคร้ังเพื่อพฒันางาน ดา้นการส่ือสารผูนิ้เทศงาน ควรมี
การประชุมเป็นประจาํ และบนัทึกการประชุมทุกคร้ังเพือ่พฒันางาน ดา้นการตดัสินของผูนิ้เทศงาน 
ควรใหผู้นิ้เทศงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ผูนิ้เทศควรมี

                                                 
                     68 สมพร   หอมทวนลม, “กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาอาํเภอห้วยกระเจา   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ” ( สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,2549 ),75-76. 
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โอกาสกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรร่วมกบัฝ่ายบริหารและดา้นการสนบัสนุน 
และการยอมรับ ควรขอรับการสนบัสนุนจากองคก์รภายนอกใหม้ากข้ึน 69                  
                   นิรมล    วิบูลมงคล   ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั  พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกดัเทศบาล ผลการวิจยัพบว่า  พฤติกรรมการนิเทศ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัเทศบาล  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  4  ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  การวางแผนและ
กาํหนดทางเลือก การประเมินผลและการรายงานผล  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการพฒันา  และการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา ส่วนการสร้างส่ือ เคร่ืองมือในการนิเทศอยู่ใน
ระดบัปานกลาง70 
                        
 งานวจัิยต่างประเทศ 
                 มวัร์(Moore)ไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสาํนกังานกลางจาํนวน7คนเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการนิเทศกบัการประเมินของผูบ้ริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริหาร
สาํนกังานกลางรับรู้วา่ การนิเทศเป็นกระบวนปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเช่ือวา่ จะทาํใหค้รูใหญ่มี
การพฒันาและเจริญกา้วหนา้ ในงานท่ีรับผดิชอบ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการทบทวนเคร่ืองมือ
ในการประเมินซํ้าอีกคร้ังหน่ึง ในช่วงระหวา่งปีและปลายปีการศึกษา71 
                 ชิลวา และดาน่า ( Silva  and  Dana)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการนิเทศแบบร่วมมือในโรงเรียน 
ท่ีพฒันาสู่ระดบัมืออาชีพ  ผลงานวิจยัน้ี นาํเสนอรูปแบบของการนิเทศแบบร่วมมือ  โดยเนน้การ
ตรวจสอบและการใชข้อ้มูล เพื่อพฒันาโรงเรียนท่ีพฒันาสู่ระดบัมืออาชีพ  ซ่ึงมี  4 ขั้นตอนบุคลากร
ในโรงเรียนจะตอ้งร่วมกนัสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เร่ิมจากขั้นตอนแรก คือ 
ขั้นการเตรียมความพร้อม การนิเทศโดยตรง ผลของการนิเทศและความตอ้งการของครู ซ่ึงในการ

                                                 
                      69 สมาน  ศรีเครือ, “การนิเทศงานเพื่อพฒันาบุคลากร” ( การคา้ควา้อิสระปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร,2550), บทคดัยอ่. 
                          

70
 นิรมล    วิบูลมงคล, “ พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานแนะ

แนวของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาล”( วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร,2551), บทคดัยอ่.  
                         71George  Wyatt  Moore, “The  Supervision  and  Evaluation  of  High School  
Principals  as  Described  By   Central  Office   Admnistrators” Dissertation   Abstracts  
International  61, 5 ( November , 2000) :1698-A. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 69

นิเทศจะตอ้งยดึหลกัทั้งส่ีผสมผสานกนั ในการนิเทศ ควรกาํหนดหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก ์ ใน
มหาวิทยาลยั หรือครู และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัการนิเทศจะช่วยทาํใหค้รูไดรั้บการ
พฒันาทศันคติ อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมใหค้รูและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยัหนัมาใส่ใจในการสอน
ยิง่ข้ึน72 
                 อกายลินา  ซามารา (Akylina  Samara)ศึกษาวิจยัเร่ืองการนิเทศกลุ่มในการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา กระบวนการพฒันาทกัษะการนิเทศและการปรับปรุงหนงัสือเรียนโดยเป็นการคน้ควา้
เก่ียวกบัการนิเทศกลุ่ม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัเบอร์เจน ประเทศนอร์เวย ์ดว้ย
การวิเคราะห์ขอ้มูล ในลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพและปรากฏการณ์นิยมในการประชุมกลุ่ม  4  
คร้ังโดยผูมี้ส่วนร่วมเป็นนกัศึกษา  5  คน  และผูนิ้เทศ 3  คน  ผลการวิจยัพบวา่ การนิเทศกลุ่ม 
สามารถทาํใหก้ารพฒันาทกัษะการนิเทศ มีผลกระทบต่อกระบวนการเขียนของนกัเรียนและช่วยให้
นกัเรียนมีวฒันธรรมของการมีวินยัทั้งน้ีมีปัจจยัทางบริบทหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
และการปฏิบติังานนิเทศกลุ่มท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดผ้ลในการจดัการศึกษาระดบัสูง73 
                  

สรุป 
                 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดน้าํเสนอมาโดยลาํดบั แสดงให้เห็นว่าการจดั
การศึกษาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสามารถขบัเคล่ือนการศึกษาให้สาํเร็จ และให้มีประสิทธิภาพ ไดน้ั้น
กระบวนการนิเทศการศึกษา ถือไดว้่าเป็นกระบวนการหน่ึง ท่ีทาํให้การเรียนการสอนประสพ
ความสาํเร็จ และในการจดัการเรียนร่วมเด็กพิเศษกบัเด็กปกติจะเป็นการจดัการศึกษาท่ีดีท่ีช่วย
ให้เด็กท่ีมีความพิการสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขมากข้ึนและยงัเป็นการช่วยส่งเสริม
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนเองมีความสามารถไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
ทางสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดใ้ห้ความสนใจและให้จดัการ
เรียนร่วม โดยมีโรงเรียนแกนนาํเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 22โรงเรียนและในการท่ีในการจดัการ
นิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารจะประสพความสําเร็จไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือการสนับสนุนจาก
ครูผูส้อน   ผูบ้ริหาร  ผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนตอ้งมีความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ
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อุปกรณ์  และบุคลากรทุกฝ่ายมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วมโดยครูผูส้อน ผูป้กครอง และ
ผูบ้ริหาร บุคลากรในโรงเรียนควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีความรู้   มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ใน
การจดัการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กทัว่ไป   ในการจดัการเรียนร่วมนั้น  ครู  ผูบ้ริหาร
ตอ้งการให้มีการนิเทศงานดา้น  วิชาการอยา่งต่อเน่ือง  และการบริหารงานในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
สาํหรับเด็กพิการเรียนร่วมกบัทัว่ไปควรดาํเนินให้ครบตามขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารงานซ่ึง
ประกอบดว้ย การวางแผน (planning) การจดัสรรทรัพยากร (allocation) การกระตุน้การทาํงาน 
(stimulation) การประสานงาน (coordination) และการประเมินผลงาน (evaluation) 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

                 การดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(descriptive  research) มีวตัถุประสงค ์
1)เพื่อทราบการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2)เพื่อทราบแนวทางการพฒันาการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์(unit of analysis) มีผูบ้ริหารโรงเรียน  หวัหนา้วิชาการ และ
ครูผูส้อน เป็นผูใ้หข้อ้มูล  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการ
ดาํเนินการวิจยัและระเบียบวิธีการวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิย 
                 เพื่อเป็นแนวทาง ในการดาํเนินการวิจยัอยา่งมีระบบและบรรลุวตัถุประสงค ์ ท่ีกาํหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
                  ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยัเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามโครงการ โดย
ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  ขอ้มูล  สถิติ  สารสนเทศ  ปัญหางานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  นาํผลมา
จดัทาํงานวิจยัตามคาํแนะนาํ และความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอโครงการวิจยัต่อภาควชิา   
เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมติัโครงการวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั 
                   ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินการวิจยั โดยจดัสร้างเคร่ืองมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
นาํไปทดลองใช(้try out)และปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพ
โดยหาค่าความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา( content  validity)และความเช่ือมัน่( reliability)จากนั้นจึงนาํไป
เกบ็ขอ้มูลจากประชากร และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและแปลผลจากกาวิเคราะห์ 
                   ขั้นตอนท่ี  3  ขั้นรายงานผลการวิจยั  เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจยัเสนอต่อ
อาจารย์ผูค้วบคุมสารนิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง   ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ  ควบคุมสารนิพนธ์ จดัทาํรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อ
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อขออนุมติัจบการศึกษา       
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ระเบียบการวจัิย  
                 เพื่อใหก้ารวิจยับรรลุวตัถุประสงคก์ารวิจยั   และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูว้จิยัไดก้าํหนด
รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั  แผนแบบการวิจยั  ประชากร   ตวัแปรท่ีศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
การวิเคราะห์ขอ้มูล  และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
แผนแบบการวจัิย 
                 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา( descriptive   research )ท่ีมีแบบแผนการวิจยัใน
ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง ( the   one   shot , non- experimental   
case  study)   ซ่ึงเขียนแผนผงั  ( diagram ) ไดด้งัน้ี 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

S                                     X 
                                        

 
                                             
                                               S   หมายถึง   ประชากร 
                                               X   หมายถึง   ตวัแปรท่ีศึกษา 
                                               O   หมายถึง   ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา 
   
 ประชากร 
                 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สงักดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2552 จาํนวน  22  โรงเรียน  
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ผู้ให้ข้อมูล 
                 ผูใ้หข้อ้มูลแต่ละโรงเรียนมี 3 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนละ  1  คน   
หวัหนา้วิชาการ 1 คน ครูผูส้อน 1 คนรวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 66  คน  ดงัแสดงในรายละเอียดตาม
ตารางท่ี  2                                
 
ตารางท่ี  2  จาํนวนประชากรและผูใ้หข้อ้มูล 

ผูใ้หข้อ้มูล (คน)  
ลาํดบั
ท่ี 

 
อาํเภอ 

 
ประชากร 

(โรง) 
ผูบ้ริหาร หวัหนา้

วิชาการ 
ครูผูส้อน รวมผูใ้ห้

ขอ้มูล 
1 อาํเภอโพธาราม 11 11 11 11 33 
2 อาํเภอบา้นโป่ง 4 4 4 4 12 
3 อาํเภอบางแพ 3 3 3 3 9 
4 อาํเภอดาํเนิน

สะดวก 
4 4 4 4 12 

รวม 22 22 22 22 66 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
                 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ตวัแปรพื้นฐาน  และตวัแปรท่ีศึกษา  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี    
                   1. ตวัแปรพื้นฐาน  เป็นตวัแปรเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่   เพศ   
อาย ุ  อายรุาชการ   วฒิุการศึกษา   ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 

                   2. ตวัแปรท่ีศึกษาเป็นการศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา(xtot)ของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน  5 ดา้น ประกอบดว้ย 
                        2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ (X1) หมายถึง  การดาํเนินการ
เพื่อใหท้ราบสภาพท่ีแทจ้ริงในขณะนั้นวา่เป็นอยา่งไร หรืออยู ่ณ จุดใด  มีปัญหาหรือขอ้จาํกดัอะไร 
มีความตอ้งการอยา่งไร เพื่อจะไดด้าํเนินการวางแผนแกไ้ขไดต้รงจุด ซ่ึงวิธีการศึกษาสภาพปัจจุบนั
ปัญหาสามารถทาํไดห้ลายวธีิ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโรงเรียนหรือผูนิ้เทศจะนาํมาใชแ้บบใด แต่ควรคาํนึงถึง
ความเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเท่ียงตรง  มี  4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ใช้
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อ้

ในโรงเรียน 

ียง  ฯลฯ 

วิธีระดมสมองคน้หาปัญหา นาํปัญหาท่ีคน้พบเขา้ตาราง ประเมินสภาพปัญหาพิจารณาปัญหา เขา้
แผนภูมิกา้งปลา และนาํปัญหาเขา้ตารางวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาเหล่านั้น 

           2.2 การวางแผนและกาํหนดทางเลือก(X2)หมายถึง  การดาํเนินงานท่ีตอ้งอาศยั
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ อนัจะเป็นขอ้กาํหนดให้
เกิดการวางแผน การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา ปรับปรุงส่งเสริมการจดัการศึกษา ใหมี้
คุณภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการโดยมีขั้นตอนท่ีควรปฏิบติั ไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจกบั
ขอบข่าย  อาํนาจหนา้ท่ี และบทบาทของผูนิ้เทศภายในโรงเรียน ทาํแผน และโครงการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นาํผลการศึกษาขอ้มูล จากสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ จดัลาํดบั
ความสาํคญัใหท้ราบแน่ชดัวา่ปัญหาใดท่ีต งดาํเนินการ ปรับปรุงแกไ้ขก่อนหลงั และศึกษานโยบาย
เป้าหมายวตัถุประสงค ์ และแนวปฏิบติัของหน่วยงาน ระดบัอาํเภอ  จงัหวดั  และระดบักรม เพือ่
จดัทาํแผนใหส้อดคลอ้งกนัในการจดัทาํโครงการนิเทศภาย

           2.3 การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ(X3)  หมายถึง เป็นการคน้หาส่ิงท่ีจะ
ช่วยในการปฏิบติังานนิเทศการศึกษา เพือ่ใหท้ราบท่ีมาของปัญหา เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการ
ทาํงานของครูใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยมีเคร่ืองมือการนิเทศซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการใชง้านเป็น 2 
ลกัษณะใหญ่ ๆ คือเคร่ืองมือสาํหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสาํรวจ 
แบบประเมิน แบบทดสอบ และแบบสงัเกตการสอน(รวมทั้งแบบสงัเกตอ่ืน ๆ) เคร่ืองมือสาํหรับ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ เคร่ืองมือนิเทศเพื่อป้องกนั เป็นเคร่ืองมือในลกัษณะส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้รั้บนิเทศ มีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ  คู่มือครู 
ฯลฯ และเคร่ืองมือการนิเทศเพื่อแกไ้ข เป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งการบนัทึกภาพหรือเสียง ใชเ้ทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น เทปบนัทึกภาพ  เทปบนัทึกเส

           2.4 การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา  (X4) หมายถึง  การดาํเนินงานท่ีจะตอ้งนาํผลจาก
การปฏิบติั 3 ขั้นตอนแรกท่ีผา่นมาไปปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนด
ซ่ึงลกัษณะของการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา ดาํเนินการได ้  2 ทาง  คือ  การนิเทศทางตรงเป็นการ
ปฏิบติัการนิเทศดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามโครงการ/แผนงาน ส่ือการนิเทศต่างๆ และวิธีการ
นิเทศท่ีเตรียมไว ้ การนิเทศทางออ้ม เป็นการนิเทศโดยใชส่ื้อนิเทศแทน ไดแ้ก่ การใหก้ารศึกษา 
เอกสาร หลกัสูตร คู่มือครู นิตยสาร จุลสาร เทป สไลด ์  วีดีโอ เป็นตน้ หรืออาจเชิญวิทยากรท่ี
เช่ียวชาญ ตามความรู้ในสาขาต่างๆ มาช่วยเหลือแนะนาํ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานใหต้รงกนั 
ปฏิบติัการนิเทศตามแบบแผนโครงการ ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานตามขั้นตอน สรุปผลการ
นิเทศ  นาํขอ้มูลไปใชด้าํเนินการต่อไป 
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                        2.5การประเมินผลและการรายงานผล(X5)หมายถึง  การดาํเนินงานท่ีตอ้งมีการจดัหา 
และรวบรวมขอ้มูลมาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อสะทอ้นภาพของงานท่ีทาํไป เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการ
ปฏิบติังานในคร้ังต่อไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 
เป็นการเตรียมการก่อนการปฏิบติังานนิเทศ การตรวจสอบความพร้อม ในการท่ีจะเร่ิมโครงการ 
ไดแ้ก่ บุคลากร  ทรัพยากร  การฝึกอบรม การทาํความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติั ฯลฯ ขั้นระหวา่งดาํเนินการ
หรือปฏิบติั เป็นการตรวจสอบวิธีการปฏิบติังาน เนน้หนกัดา้นการบริหารงานวิชาการ ผูป้ฏิบติัมี
จุดมุ่งหมายแนวดาํเนินการ และปรัชญาตรงกนัหรือไม่ ขั้นตอนการปฏิบติังานมีอุปสรรคขดัขอ้ง
หรือไม่ สามารถดาํเนินการไดต้ามกาํหนดหรือไม่ และขั้นส้ินสุดโครงการเป็นการประเมินผลเม่ือ
เม่ือส้ินสุดโครงการแลว้ มีผลตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด มีขอ้เสียอยา่งไร รูปแบบและ
เคร่ืองมือประเมิน มีหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูนิ้เทศจะพิจารณาวา่รูปแบบใดเหมาะสมกบัสภาพ
ของโรงเรียน ส่ิงท่ีจะตอ้งประเมินผลโครงการ 2 ประการ ไดแ้ก่ ผูนิ้เทศตอ้งนาํขอ้มูลจากผลสมัฤทธ์ิ
ของโครงการทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ไปใชใ้นการปรับปรุงแผนและโครงการคร้ังต่อไป และ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัตามโครงการ ขั้นตอนสุดทา้ย เป็นการสรุปและรายงานผล โครงการ
เก่ียวกบัการสรุปและรายงานผลโครงการ  ผูนิ้เทศควรใหค้วามสาํคญัเพราะจะทาํใหเ้รามีขอ้มูล และ
นาํไปจดัทาํสรุปเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งและเผยแพร่ต่อไป 
                      
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
                 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน  1  ฉบบั  แบ่งเป็น  3   ตอนมี
รายละเอียดดงัน้ี 
                 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวสภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ในเร่ือง  เพศ  อาย ุ 
ประสบการณ์ในการทาํงาน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี   มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีกาํหนด
ตวัเลือกไวใ้หเ้ลือก( forced   choice ) 
                 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูว้จิยัพฒันามาจาก
แบบสอบถามของนางนิรมล  วิบูลมงคลโดยผูว้ิจยัจะเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน  
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา( content validity)เสร็จแลว้จะนาํไปปรับปรุงแกไ้ขโดยใชค่้า 
IOC (Index of Item Objective Congruence)  
                 แบบสอบถามตอนท่ี  2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณ ค่า 5  ระดบั
ของไลเคอร์ท (Likert’s  five  rating  scale) โดยกาํหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนกัเป็น  5  ระดบั  
ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
                     ระดบั  5  มีการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดใหมี้นํ้าหนกั  5 คะแนน 
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                     ระดบั  4  มีการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบัมากใหมี้นํ้าหนกั  4 คะแนน 
                     ระดบั  3  มีการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางใหมี้นํ้าหนกั 3 คะแนน 
                     ระดบั  2  มีการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยใหมี้นํ้ าหนกั  2 คะแนน 
                     ระดบั  1  มีการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดใหมี้นํ้าหนกั  1 คะแนน 
                   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการนิเทศการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด  เก่ียวกบัตวัแปรท่ีศึกษา และนาํขอ้เสนอแนะมาวิเคราะห์ 
 
การพฒันาเคร่ืองมือ 
                  ในการพฒันาเคร่ืองมือผูว้ิจยันาํแบบสอบถามของ นางนิรมล  วิบูลมงคล มาพฒันาให้
เหมาะสมกบับริบทของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีพฒันาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใช(้Try out) กบัโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 10 โรงเรียน จาํนวน 30 คน ผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 1 คน หวัหนา้วิชาการ 1 คน ครูผูส้อน 1 คน รวม 3 คน จากนั้นนาํ
คะแนนท่ีได ้ กลบัมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่(reliability) โดยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา(   - 
coefficient)ของครอนบาค (Cronbach) 1 ไดค่้าความเช่ือมัน่ท่ี  0.978  และนาํไปเป็นเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล      
                            
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
                    1.ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อทาํหนงัสือแจง้
ไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือจากโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พร้อมทั้งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ จาก
ผูบ้ริหารโรงเรียน ในการตอบแบบสอบถามสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี 
                     2.ผูว้ิจยัขอความร่วมมือ จากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียน ซ่ึงตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัเดินทางไปเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
 

                                                 

  

                 1 Lee J. Cronbach, Essentials  of  Psychological  Testing, 3rd  ed ( New  York  : Harper  
& Row  Publishers, 1947), 161.  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
                 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์(unit of analysis)จาํนวน 22 โรงเรียน
โดยมีผูใ้หข้อ้มูลคือ  ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 1 คน หวัหนา้วิชาการ 1 คน   ครูผูส้อน 1 คน เป็น
ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 66  คน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ตามขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์
ของการวิจยัท่ีไดก้าํหนด คือ นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาจดัระเบียบ ลงรหสัและทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอ้มูลและจดัทาํการวิเคราะห์
ทางสถิติ  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
                 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์สถิติการแจก
แจงความถ่ี(frequencies ) และค่าร้อยละ ( percentage)            
                 2. การวิเคราะห์ระดับการนิเทศของผูบ้ริหารโดยใช้ค่าเฉล่ีย (  )  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(  S.D.) แลว้นาํมาแปรผลโดยใชต้ามแนวคิดของเบสท ์( Best )2 
                     ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                     ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัสูงมาก 
                     ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                     ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 
                     ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
                 3. คาํถามปลายเปิดใชใ้นการวเิคราะห์เน้ือหา ( content  analysis ) 

 
สรุป 

               การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ1)เพื่อทราบการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  2) 
เพื่อทราบแนวทางการพฒันา การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา
(descriptive research)ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 จาํนวน  22 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 3  คน  คือ
                                                 

  

                 2 John  W. Best, Research  in  Education ,  2nd ed (Englewood  cliffs, New Jersey  : 
Prentice – Hall, 1970 ), 190. 
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ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหนา้วิชาการ  ครูผูส้อน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัการนิเทศ
การศึกษาของผูบ้ริหารในการจดัการศึกษาสาํหรับโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ตามแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ค่าความถ่ี(frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage)ค่าเฉล่ีย(  )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content  analysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

                    การดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล    เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั    เร่ือง
การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตอบคาํถามการวิจยัเร่ืองน้ี  
ผูว้ิจยัศึกษาจากประชากร จาํนวนโรงเรียน   22  โรงเรียน  โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 3 คน คือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้วิชาการ  ครูผูส้อน รวมจาํนวน ผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด  66  คน  และไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมาสมบูรณ์ทั้ง  66  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100  นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าความถ่ี(frequency ) ค่าร้อยละ ( percentage) ค่าเฉล่ีย  ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
และการวิเคราะห์เน้ือหา( content  analysis) นาํเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํ
บรรยายซ่ึงจาํแนกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
                    ตอนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
                    ตอนท่ี  2   การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 
                    ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะแนวทางการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการ
จดัการเรียนร่วม  
 
ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                   การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  66 คนโดยแยกพิจารณา
ตามเพศ อาย ุ  อายรุาชการ   วุฒิทางการศึกษา  ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั ประสบการณ์การทาํงาน
ในตาํแหน่ง   ผูใ้หข้อ้มูลในโรงเรียน  ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าแจกแจงค่า  ความถ่ี(frequency )  
ค่าร้อยละ ( percentage) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี  3  
ตารางท่ี  3  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม                             N=22 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   

24 
42 

 
36.40 
63.60 

            ชาย 
            หญิง 

รวม 66 100.00 
 

 79 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ)                                                                                                                        N=22 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน(คน) ร้อยละ 

อาย ุ
       ตํ่ากวา่   30  ปี                                                                     
      31 – 40  ปี                                                                           
      41 – 50  ปี             
      51  ปีข้ึนไป 

 
3 
9 

20 
34 

 
4.54 

13.64 
30.30 
51.52 

รวม 66 100.00 
อายรุาชการ 
       5 – 10  ปี               
      11 – 15  ปี 
      16  – 20  ปี            
      21  ปีข้ึนไป 

 
2 

13 
7 

44 

 
3.00 

19.70 
10.60 
66.70 

รวม 66 100.00 
วฒิุทางการศึกษา 
      ปริญญาตรี 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
45 
21 

 
68.20 
31.80 

รวม 66 100.00 
ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
     ผูอ้าํนวยการโรงเรียน / รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน/  
     รักษาการในตาํแหน่ง    
      ครูวิชาการ     
      ครูผูส้อน 
    

 
22 
 

22 
22 

 
33.33 

 
33.33 
33.33 

รวม 66 100.00 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ)                                                                                                              N=22 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่ง 
        นอ้ยวา่  5  ปี            
        6 – 10  ปี 
        11 – 15  ปี               
        16 – 20  ปี 
        21 – 25  ปี   
        26  ปีข้ึนไป             

 
12 
5 

18 
8 
4 

19 

 
18.18 
7.57 

27.27 
12.12 
6.06 

28.80 
รวม 66 100.00 

ผูใ้หข้อ้มูลในโรงเรียน 
        ขนาดเลก็ ( มีนกัเรียนไม่เกิน  120  คน ) 
        ขนาดกลาง ( มีนกัเรียน  121  -  300  คน ) 
        ขนาดใหญ่  ( มีนกัเรียน  301  คนข้ึนไป ) 

 
6 

33 
27 

 
9.10 

50.00 
40.90 

รวม 66 100.00 
 
                  จากตารางท่ี  3  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  42   คน  คิดเป็น
ร้อยละ  63.60  เพศชาย 24  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.40  อาย ุ 51  ปีข้ึนไป มากท่ีสุด  จาํนวน  34  คน  
คิดเป็นร้อยละ  51.52 รองลงมาอาย ุ 41 – 50  ปี จาํนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.30 อาย ุ 31 – 40  
ปี จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.64 อาย ุ ตํ่ากว่า   30  ปี  นอ้ยท่ีสุด จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  4.54  อายรุาชการ 21  ปีข้ึนไป  มีจาํนวนมากท่ีสุด  จาํนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.70
รองลงมา  อายรุาชการ   11 – 15  ปี   จาํนวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.70  อายรุาชการ  16 – 20  
ปี จาํนวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  10.60  อายรุาชการ 5–10  ปี นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 2  คนคิดเป็นร้อยละ   
3.00 วุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 45  คนคิดเป็นร้อยละ  68.20 รองลงมา
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.80  ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั  
ครูผูส้อนจาํนวนมากท่ีสุด  จาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.40  รองลงมาผูอ้าํนวยการโรงเรียน / 
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน/ รักษาการในตาํแหน่ง ครูวิชาการ และครูผูส้อน  มีจาํนวนเท่ากนัคือ 
จาํนวน 22  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่ง 26  ปีข้ึนไป    จาํนวน
มากท่ีสุด  จาํนวน  19  คน   คิดเป็นร้อยละ   28.80 รองลงมา 11 – 15  ปี จาํนวน  18  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 27.27 นอ้ยท่ีสุดคือช่วง 21 – 25  ปี    จาํนวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ  6.06 ผูใ้หข้อ้มูลของ
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โรงเรียน  ขนาดกลาง  ( มีนกัเรียน  121  -  300  คน ) มากท่ีสุด จาํนวน 33  คนคิดเป็นร้อยละ  50.00  
รองลงมาขนาดใหญ่  ( มีนกัเรียน  301  คนข้ึนไป ) จาํนวน 27  คนคิดเป็นร้อยละ  40.90  ขนาดเลก็ 
( มีนกัเรียนไม่เกิน  120  คน )นอ้ยท่ีสุด จาํนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.10 
 
ตอนที ่ 2   การนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม 
                  การวิเคราะห์การนิเทศการศึกษา ของผูบ้ริหาร โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย ( )  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)แลว้นาํไปเปรียบเทียบตามเกณฑ ์  ตามแนวคิดของเบสท ์( Best)  
ดงัตารางท่ี  4   
 
ตารางท่ี  4   ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 
                  โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม  

  N=22  
สภาพการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

   S.D. ระดบั 
1. ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ   4.01 

4.14 
3.70 
3.84 
3.81 

.466 

.485 

.657 

.616 

.609 

มาก 
2. ขั้นการวางแผนและกาํหนดทางเลือก มาก 

มาก 3. ขั้นการสร้างส่ือและพฒันาวิธีการ 
มาก 4. ขั้นการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา  

5. ขั้นการประเมินและรายงานผล มาก 
รวม 3.90 .511 มาก 

                 จากตารางท่ี  4 พบว่า โดยภาพรวมของการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํ
การจดัการเรียนร่วม อยูใ่นระดบัมาก(  = 3.90, S.D.= .511) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกขั้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  ขั้นการวางแผนและกาํหนดทางเลือก (  
= 4.14, S.D.= .485 )  ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ  (  = 4.01, S.D.= .466 ) 
ขั้นการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา (  = 3.84, S.D.= .616 ) ขั้นการประเมินและรายงานผล(  = 
3.81, S.D.= .609 )ขั้นการสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ(  = 3.70, S.D.= .657 ) ตามลาํดบั 
                การวิเคราะห์การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วมในแต่
ละขั้นตอนเป็นรายขอ้ ดงัตารางท่ี  5  -  ตารางท่ี  9 
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ตารางท่ี  5  ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 
               โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ  

N=22 
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
7 
8 
 

9 

มีการสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียน  เช่น ขอ้มูลดา้น
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นการดูแลช่วยเหลือและ
ใหบ้ริการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการ
นิเทศติดตามประเมินผล  เป็นตน้ 

มาก 4.30 
 
 
 

4.20 
 
 
 

4.14 
 
 

3.88 
 

4.12 
 

3.95 
3.86 
3.73 

 
3.98 

.581 
 
 
 

.533 
 
 
 

.654 
 
 

.734 
 

.734 
 

.539 

.721 

.735 
 

.644 

 
 
 

มีการสาํรวจขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษาเช่นสภาพ
ปัจจุบนัดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นงบประมาณ ดา้น
บุคลากร สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกใน
การจดัการเรียนร่วม 

มาก 
 
 
 

มีการศึกษาสภาพปัญหาและขอ้จาํกดัท่ีแทจ้ริงของ
สถานศึกษาและความตอ้งการการพฒันาสถานศึกษา
ดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

มาก 
 
 

มาก มีการสาํรวจปัญหาและความตอ้งการของครูในการ
ดาํเนินการนิเทศ  

มาก มีการระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
คน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
มีการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นธรรมและเท่ียงตรง มาก 

มาก มีการนาํปัญหาท่ีคน้พบมาประเมินสภาพปัญหา 
มาก มีการนาํขอ้มูลมาแจกแจงรายละเอียดและวิเคราะห์

ใหเ้ห็นสภาพปัจจุบนัปัญหาและสาเหตุท่ีชดัเจน  
มาก มีการนาํสภาพปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง

แกปั้ญหา  
รวม 4.01 .466 มาก 

               จากตารางท่ี  5 การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ขั้น
การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ โดยภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.01, 
S.D.= .466 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีการสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบั
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ผูเ้รียน  เช่น ขอ้มูลด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นการดูแลช่วยเหลือและให้บริการ ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศติดตามประเมินผล  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(  = 4.30, S.D.= .581 )
รองลงมาไดแ้ก่ มีการสาํรวจขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษาเช่นสภาพปัจจุบนัดา้นการบริหารจดัการ  
ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกในการจดัการเรียนร่วม (  = 
4.20, S.D.= .533 )และมีการนาํขอ้มูลมาแจกแจงรายละเอียดและวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัจจุบนั
ปัญหาและสาเหตุท่ีชดัเจนมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด(  = 3.73, S.D.= .735 ) 
 
ตารางท่ี  6  ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 
              โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ขั้นการวางแผนและกาํหนดทางเลือก    

                                                                                                                              N=22                            
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
 

สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 
มีการกาํหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องการนิเทศ
โดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัความ
ตอ้งการ 
มีการศึกษานโยบายเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และแนว
ปฏิบติัของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2  
สาํนกังานการศึกษาขั้นพื้นฐานและจดัทาํแผนให้
สอดคลอ้งกนั 

4.42 
 

4.33 
 
 

4.12 
 
 
 

3.97 
 

4.05 
 
 
 

.703 
 

.730 
 
 

.645 
 
 
 

.581 
 

.666 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มีการกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยอาศยั
ขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 

มาก 
 

มีการกาํหนดโครงการกิจกรรม ปรับปรุงส่งเสริมการ
จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตรงตามวตัถุประสงคข์อง
สถานศึกษา  ท่ีมีการจดัการเรียนร่วม 

มาก 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ)                                                                                                                          N=22 
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

6 
 
 

7 
 

8 
 
 

9 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรทาํความเขา้ใจขอบข่าย อาํนาจ
หนา้ท่ีและบทบาทของผูนิ้เทศภายในสถานศึกษาท่ีมี
การจดัการเรียนร่วม  

3.98 
 
 

4.53 
 

4.05 
 
 

3.86 

.595 
 
 

.684 
 

.618 
 
 

.654 

มาก 
 
 

ในแผนมีการกาํหนดตวับุคคลใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

มากท่ีสุด 
 

มีการกาํหนดการดาํเนินงานการนิเทศการจดัการเรียน
ร่วมท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนเป็น
สาํคญั 

มาก 
 
 

มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาใหช้ดัเจนเพื่อ
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามลาํดบัโดยใชข้อ้มูลจาก
การศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคิด 

มาก 

รวม 4.14 .485 มาก 
                จากตารางท่ี 6 การนิเทศของผูบ้ริหารการศึกษาโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ขั้น
การวางแผนและกาํหนดทางเลือก  โดยภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.14, S.D.= .485 )เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแผนมีการกําหนดตัวบุคคลให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  
ประเมินผลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( = 4.53, S.D.= .684 )รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการนิเทศไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน ( = 4.42, S.D.= .703 ) และมี
การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาให้ชดัเจนเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามลาํดบัโดยใชข้อ้มูล
จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคิด ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด(  = 3.86, S.D.= .654 ) 
ตารางท่ี  7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน      
                         แกนนาํการจดัการเรียนร่วม ขั้นการสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ               
                                                                                                                                                    N=22 

ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 
 

  S.D. ระดบั 
1 มีการประชุมคณะทาํงานเพื่อออกแบบจดัทาํส่ือและ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศการจดัการเรียนร่วมใหมี้
ความหลากหลาย 

3.73 
 

.735 มาก 
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ตารางท่ี  7 (ต่อ)                                                                                                                           N=22 
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

มาก 3.76 
 
 
 

3.70 
 
 

3.73 
 
 
 

3.73 
 
 
 

4.00 
 

3.53 
 

3.44 

.805 
. 
 
 

.911 
 
 

.869 
 
 
 

.851 
 
 
 

.765 
 

.845 
 

.704 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 

มีการจดัหาจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศการ
จดัการเรียนร่วมสาํหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อยา่งหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม  แบบสาํรวจ 
แบบประเมิน 

 
 
 

มาก มีการจดัทาํแบบสงัเกตการสอนและแบบสงัเกตอ่ืนๆ
ในการนิเทศการจดัการเรียนร่วมสาํหรับตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยา่งหลากหลาย 

 
 

มาก มีการจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือนิเทศการจดัการเรียน
ร่วมสาํหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ประเภท
เคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ข  เช่น  บนัทึกภาพ  เทป
บนัทึกเสียง 

 
 
 

มาก มีการจดัหาและจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือนิเทศการ
จดัการเรียนร่วมสาํหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ประเภทเคร่ืองมือเพ่ือส่งเสริมเช่น เอกสารทาง
วิชาการ  หนงัสือ  คู่มือครู 

 
 
 

มาก สนบัสนุนใหผู้นิ้เทศมีความรู้และเขา้ใจในการนิเทศ
เพิ่มข้ึน  เช่น การอบรม การศึกษาหาความรู้  

มาก มีการดาํเนินการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการนิเทศการ
จดัการเรียนร่วม  
มีการคิดคน้หาวิธีการนิเทศใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
แกปั้ญหาและพฒันาการทาํงาน ของครูใหมี้
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

ปานกลาง 

รวม 3.70 .657 มาก 
                 จากตารางท่ี  7 ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม ขั้นการสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการโดย
ภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.70, S.D.= .657 )เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบั
มากเกือบทุกขอ้ มีเพียงขอ้เดียวเท่านั้นท่ีอยู่ระดบัปานกลาง  โดยการสนบัสนุนให้ผูนิ้เทศมีความรู้
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และเขา้ใจในการนิเทศเพ่ิมข้ึน  เช่น การอบรม การศึกษาหาความรู้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด    ( = 4.00, 
S.D.= .765 )  รองลงมาไดแ้ก่มีการจดัหาจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศการจดัการเรียนร่วม
สาํหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม  แบบสาํรวจ แบบประเมิน  
(  = 3.76 ,  S.D.= .805 )และ มีการคิดคน้หาวิธีการนิเทศใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาและ
พฒันาการทาํงาน ของครูใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด( = 3.44, S.D.= .704 ) 
 
ตารางท่ี  8    ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร  
                  โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ขั้นการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา   

                                                                                                                                          N=22                            
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 
 

7 
 
 
 
 

มีการประชุมคณะผูนิ้เทศและผูเ้ก่ียวขอ้งเพือ่ทาํความ
เขา้ใจรายละเอียดเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามแผนงาน
และโครงการ 

มาก 

สถานศึกษาดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วมตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกาํหนด 
การดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วมสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
ผูนิ้เทศดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วมตาม
แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการนิเทศดว้ยตนเอง 
ทาํการนิเทศโดยใชส่ื้อนิเทศแทนการนิเทศดว้ยตนเอง 

3.91 
 
 

3.95 
 

3.94 
 

3.86 
 

3.55 
3.83 

 
3.79 

.696 
 
 

.711 
 

.721 
 

.802 
 

.727 

.646 
 

.691 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานตามขั้นตอน

และแกปั้ญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานร่วมกนั  
มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานตามขั้นตอน
และแกปั้ญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานร่วมกนั 

มาก 
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ตารางท่ี  8 (ต่อ)                                                                                                                           N=22 
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

8 จดัใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน
ตามแผนงานและโครงการใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ 

3.89 .726 มาก 

รวม 3.84 .616 มาก 
                 จาก ตารางท่ี  8  ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียน ขั้นการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.84, S.D.= .616 )เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดย
สถานศึกษาดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกาํหนดค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด    (  = 3.95, S.D.= .711 )  รองลงมาไดแ้ก่  การดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วม
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด( = 3.94, S.D.= .721 )  และทาํการนิเทศโดยใชส่ื้อ
นิเทศแทนการนิเทศดว้ยตนเองมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด    (  = 3.55, S.D.= .727 )   
ตารางท่ี  9   ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร    
                 โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม   ขั้นการประเมินและรายงานผล 

   N=22 
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

มีการประเมินผลการดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียน
ร่วม ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
กาํหนด 
มีการจดัหาและรวบรวมขอ้มูลการนิเทศมาพิจารณา   
วิเคราะห์ สะทอ้นภาพของงานท่ีทาํเพื่อนาํมาปรับปรุง
แกไ้ขการปฏิบติังานคร้ังต่อไป 
มีการกาํหนดวธีิการและเกณฑก์ารประเมินผล
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการนิเทศ 

3.97 
 
 

3.83 
 
 

3.83 

.723 
 
 

.692 
 
 

.736 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี  9 (ต่อ)                                                                                                                          N=22     
ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

 
  S.D. ระดบั 

3.67 
 
 

3.71 
 

3.82 
 
 
 

3.82 
 

3.79 
 
 

3.89 
 
 

3.83 

.641 
 
 

.627 
 

.763 
 
 
 

.721 
 

.713 
 
 

.747 
 
 

.692 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 
 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 

มีการสร้างและใชเ้คร่ืองมือประเมินผลในรูปแบบ
ต่างๆอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกาํหนด
ไวใ้นแผนงานและโครงการ 

มาก 
 
 

มีการประเมินผลการนิเทศครอบคลุมทั้งปัจจยัการ
ปฏิบติังาน กระบวนการและผลผลิต 

มาก 
 

มีการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อม ดา้นต่างๆ 
เช่น บุคลากร  ทรัพยากร  วิธีปฏิบติังานของบุคลากร
และปัญหา อุปสรรค ฯลฯในการเร่ิมโครงการการ
นิเทศการศึกษา 

มาก 
 
 
 

มีการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการการนิเทศการศึกษา 
เทียบกบัวตัถุประสงค ์

มาก 
 

มีการนาํผลการประเมินมาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบั
เกณฑ ์วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวเ้พื่อสรุปผลการ
ประเมิน 

มาก 
 
 

มีการสรุปและรายงานผลการประเมินการนิเทศ
การศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชา และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเป็น
ระยะๆ 

มาก 
 
 

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลท่ีเนน้ผลสมัฤทธ์ิ
ของการนิเทศทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพไปใชใ้น
การพฒันาและปรับปรุง การนิเทศการจดัเรียนร่วม 
อยา่งจริงจงั 

มาก 

รวม 3.81 .609 มาก 
                  จากตารางท่ี  9   ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ขั้นการประเมินและรายงานผลโดยภาพรวมพบว่า อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.81, S.D.= .609 )เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยมี
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การประเมินผลการดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วม ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ท่ีกาํหนดมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด( = 3.95, S.D.= .711 )  รองลงมาไดแ้ก่  มีการสรุปและรายงานผลการ
ประเมินการนิเทศการศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชา และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเป็นระยะๆ( = 3.89, S.D.= .747 
)และมีการสร้างและใชเ้คร่ืองมือประเมินผลในรูปแบบต่างๆอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามระยะเวลาท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนงานและโครงการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด(  = 3.67, S.D.= .641 ) 
 
ตอนที ่ 3   แนวทางการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม  
                   แนวทางการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารของโรงเรียนแกนนําการจดัการเรียนร่วม  
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 ไดจ้ากการสังเคราะห์ ขอ้มูลเสนอแนะ
แนวทางการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร จากคาํถามปลายเปิด  สามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 
                   1. ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 

   1.1  ควรมีการสนบัสนุนดา้นบุคลากร  งบประมาณ 
   1.2  ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัในการจดัการเรียนร่วม 
   1.3  ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความตระหนกัเห็นความสาํคญั ในการนาํสภาพปัญหามาวิเคราะห์  

เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาอยา่งจริงจงั 
                  2. ขั้นการวางแผนการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 
                     2.1  ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้  เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม และควรจดัการนิเทศใน
แนวทางเดียวกนั 

    2.2  ผูนิ้เทศตอ้งมีการประชุมวางแผนเพ่ือหารูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสม 
                  3. ขั้นปฏิบติัในการสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 

    3.1 ควรมีการประชุมอบรมจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศใหมี้ความหลากหลาย 
    3.2ในการนิเทศควรจะตอ้งทราบบริบทของโรงเรียนและควรใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบั 

บริบทนั้น ๆ 
                  4. ขั้นปฏิบติัการนิเทศการศึกษาการของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 
     ควรมีแนวทางในการปฏิบติัการนิเทศท่ีหลากหลายทั้งการนิเทศโดยตรงและทางออ้ม 
                  5. ขั้นประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนแกนนาํ
การจดัการเรียนร่วม 
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                     5.1 ควรจดัใหมี้การประเมินเคร่ืองมือท่ีใชว้า่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการนิเทศ
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 
                     5.2 ผูนิ้เทศควรนาํผลการนิเทศมาแจง้ใหผู้รั้บการนิเทศทราบเพ่ือทาํการปรับปรุง 
แกไ้ข พฒันาในการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
      
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

                 การวิจยั เร่ือง การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบการ
นิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต  2   2) เพ่ือทราบแนวทางการพฒันาการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม   จาํนวน  22  โรงเรียน   
ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ  3  คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน   หัวหนา้วิชาการ  ครูผูส้อน รวม
ทั้งส้ิน  66 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
ตามแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency ) และค่าร้อยละ 
(percentage)ค่าเฉล่ีย( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะห์เน้ือหา( content  analysis ) 
 
สรุปผลการวจัิย 
               จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัสรุปขอ้คน้พบการวิจยั เป็นประเดน็สาํคญั  ดงัน้ี 
                   1.การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สงักดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยภาพรวมและแต่ละขั้นอยู่ในระดบัมากโดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามลาํดบั  ดงัน้ี  การวางแผนและกาํหนดทางเลือก  การศึกษา
สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ  การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา  การประเมินผลและรายงาน
ผล  การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ 
                 2.แนวทางการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จากคาํถามปลายเปิด 
                     2.1 ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการของการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ควรมีการสนบัสนุนดา้นบุคลากร  งบประมาณ และ
ตอ้งให้ความสําคญัและสร้างความตระหนัก ในการนาํสภาพปัญหามาวิเคราะห์  เพื่อหาแนวทาง
แกปั้ญหาอยา่งจริงจงั 
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                     2.2 ขั้นการวางแผนการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียน
ร่วม ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมและควรจดัการนิเทศในแนวทางเดียวกนัโดย
ตอ้งมีการประชุมวางแผนเพ่ือหารูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสม 
                     2.3 ขั้นปฏิบติัในการสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ควรมีการประชุมอบรมจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศให้
มีความหลากหลายโดยผูนิ้เทศจะตอ้งทราบบริบทของโรงเรียนและควรใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบับริบท
นั้น ๆ 
                     2.4 ขั้นปฏิบติัการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม
ควรมีแนวทางในการปฏิบติัการนิเทศท่ีหลากหลายทั้งการนิเทศโดยตรงและทางออ้ม 
                     2.5 ขั้นประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกน
นาํการจดัการเรียนร่วมควรจดัใหมี้การประเมินเคร่ืองมือท่ีใชว้่าตรงกบัวตัถุประสงคข์องการนิเทศ
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วมหรือไม่ ซ่ึงผูนิ้เทศควรนาํผลการนิเทศมาแจง้ใหผู้รั้บการนิเทศ
ทราบเพ่ือทาํการปรับปรุง แกไ้ข พฒันาในการเรียนการสอน 
 
อภิปรายผล 
                จากการวิจยัคร้ังน้ีมีผลการวิจยัเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํ
การจดัการเรียนร่วม สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขั้นตอนของการวิจยัภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
                การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโดยภาพรวมแต่ละขั้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากอาจเน่ืองมาจาก
เป็นโรงเรียนแกนนาํดงันั้นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมตอ้งมีความพร้อมและไดรั้บการดูแลจากผูบ้ริหารดว้ยดีเพราะเป็น
โรงเรียนท่ีทางเขตพื้นท่ีไวว้างใจใหเ้ป็นโรงเรียนแกนนาํซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สมรักษ ์  กิจเดช  
ท่ีวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติังานนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จงัหวดันครปฐมทั้งภาพรวมและทุกรายดา้นมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากและ  ก่ิง  ล้ิมประสาทไดศึ้กษาการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาโซนคุณภาพ
ราชินีบรูณะ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
ผลการวิจยัเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
                  1. ขั้นวางแผนการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของริกซ์ (Rick) ท่ีพบว่าความรู้ในการนิเทศเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาการนิเทศ 
โดยประกอบดว้ยการนิเทศการศึกษา การให้คาํปรึกษาทางการนิเทศและการส่งเสริมเจตคติในการ
ปฏิบติังานนิเทศ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของการวางแผน เพราะเป็นขั้นท่ีสาํคญัใน
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การดาํเนินการไม่ว่าจะดาํเนินการใดๆ ก็ตามหากมีการวางแผนท่ีดียอ่มทาํใหก้ารดาํเนินการประสบ
ผลสําเร็จ  ดงันั้นการวางแผนการนิเทศจึงเป็นขั้นตอนท่ีสําคญั  โดยมีการจดัทาํแผนงาน จดัทาํ
โครงการ  และกิจกรรมการนิเทศ มีการกาํหนด  เป้าหมาย วตัถุประสงค์ของการนิเทศในการ
ดาํเนินการนิเทศใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคผ์ูบ้ริหาร ไดแ้ต่งตั้งให้มีผูรั้บผิดชอบงานนิเทศ
อยา่งชดัเจน มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาใหช้ดัเจนเพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามลาํดบัมี
การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
โดยมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนเป็นสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลูซิโอและแมค็เนล( Lucio  
and  Mc  Neil ) ตอ้งมีการวางแผนร่วมกบัครูเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะในการกาํหนดนโยบาย
และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับ สุเมธ  ปัตตานี ท่ีได้ศึกษาบทบาทของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในพบว่าดา้นการวางแผนอยู่ในระดบัมากคือไดมี้การกาํหนด
นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษามีผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจนดังนั้นควรจัดการนิเทศใน
แนวทางเดียวกนัโดยตอ้งมีการประชุมวางแผนเพ่ือหารูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสม 
                   2. ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร เป็น
ขั้นท่ีมีการสํารวจขอ้มูลเก่ียวกับผูเ้รียน  ขอ้มูลทั่วไปของสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาและ
ขอ้จาํกดัท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษาสาํรวจปัญหาและความตอ้งการของครูในการดาํเนินการนิเทศเพ่ือ
นาํขอ้มูลมาวางแผนพฒันาสถานศึกษาดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง มีการระดมความคิดของบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยนาํมาวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นธรรมและ
เท่ียงตรง จากนั้นนาํมาประเมินสภาพปัญหา และนาํมาแจกแจงรายละเอียดวิเคราะห์ให้เห็นสภาพ
ปัจจุบนัปัญหาและสาเหตุท่ีชัดเจนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาจากผลการวิจยัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั นิรมล  วิบูลมงคล ท่ีศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
แนะแนวของครูโรงเรียนสังกดัเทศบาล ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า อยู่ในระดบัมาก  เน่ืองจากผูบ้ริหาร
เห็นความสําคญัในการระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา  คาํนึงถึงความเหมาะสมในการแก้ปัญหาต่าง ๆในสถานศึกษา มีการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัและขอ้จาํกดัท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษาและความตอ้งการให้มีการพฒันาสถานศึกษาดา้น
ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองดังนั้นผูบ้ริหารตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่า ทาํอย่างไรจึงจะทาํให้บุคลากรใน
สถานศึกษาไดรั้บทราบเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการพฒันาว่าปัญหาใดควร
ได้รับการแก้ไขพฒันาอย่างเร่งด่วน เพื่อประสิทธิภาพในการนิเทศของผูบ้ริหารและสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุดปัญหา เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาอยา่งจริงจงั 
                   3. ขั้นปฏิบติัการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร มีการประชุมคณะผูนิ้เทศและผูเ้ก่ียวขอ้ง
เพื่อทาํความเขา้ใจรายละเอียดเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามแผนงานและโครงการ มีการดาํเนินการ
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นิเทศการจดัการเรียนร่วมเด็กพิเศษกบัเด็กปกติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกาํหนดมีความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดทาํการนิเทศโดยการนิเทศดว้ยตนเองและใชส่ื้อแทน
การนิเทศดว้ยตนเองมีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานมีการายงานความกา้วหน้าของการ
ปฏิบติังานตามแผนงานและโครงการใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ   รายงานความกา้วหนา้
ของการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั  จินตนา   เฮงจนัทร์   ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัการ
นิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนเบิกไพร-คุง้พยอม  สปอ. บา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรีจากผลการวิจยัผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การปฏิบติัการนิเทศท่ีเป็นระบบ และมีการปฏิบติัการตาม
แผนงานท่ีวางไวด้ังนั้ นควรให้ขอ้มูลท่ียอ้นกลบัเพ่ือให้ครูได้ทราบจุดท่ีตอ้งพฒันา  มีการสร้าง
บรรยากาศในการทาํงานและการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
                   4. ขั้นประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารมีการประเมินผล
การดาํเนินการนิเทศจดัหาและรวบรวมขอ้มูลการนิเทศมาพิจารณา   วิเคราะห์ สะทอ้นภาพของงาน
ท่ีทาํเพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานคร้ังต่อไปมีการกาํหนดวิธีการและเกณฑก์ารประเมินผล
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการนิเทศมีการสร้างและใชเ้คร่ืองมือประเมินผลใน
รูปแบบต่างๆอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงานและโครงการมีการ
ประเมินผลการนิเทศครอบคลุมทั้งปัจจยัการปฏิบติังาน กระบวนการและผลผลิตมีการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความพร้อม ดา้นต่างๆเม่ือส้ินสุดโครงการการนิเทศการศึกษา เทียบกบัวตัถุประสงคแ์ละ
นาํผลการประเมินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวเ้พื่อสรุปผลการ
ประเมินมีการสรุปและรายงานผลการประเมินการนิเทศการศึกษาให้ผูบ้งัคบับญัชา และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบเป็นระยะๆและนาํผลสัมฤทธ์ิของการนิเทศทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพไปใชใ้นการพฒันา
และปรับปรุง การนิเทศโดยผลการวิจยัอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั   สมพร   หอมทวนลม   ท่ี
ศึกษากระบวนการนิทศภายในของสถานศึกษาอาํเภอห้วยกระเจา  ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงขั้น
การประเมินผลควรจดัให้การประเมินผลการนิเทศภายในเป็นระยะ เพื่อกาํกบัติดตามการนิเทศ
ภายในใหเ้ป็นไปตามกระบวนการนิเทศพร้อมทั้งสรุปผลการนิเทศใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและ
นาํผลการนิเทศไปพฒันาการศึกษาและควรนาํผลการนิเทศมาแจง้ใหผู้รั้บการนิเทศทราบเพ่ือทาํการ
ปรับปรุง แกไ้ข พฒันาในการเรียนการสอนต่อไป 
                   5. ขั้นปฏิบติัในการสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารมี
การประชุมคณะทาํงานเพื่อออกแบบจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศการจดัการเรียนร่วมให้
มีความหลากหลายมีการประชุมคณะทาํงานเพื่อออกแบบจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศ
การจดัการเรียนร่วมให้มีความหลากหลายมีการประชุมคณะทาํงานเพ่ือออกแบบจดัทาํส่ือและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศคิดคน้หาวิธีการนิเทศใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาการทาํงาน 
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ของครูใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอในดา้นน้ีผลการวิจยัอยูใ่นระดบัมากแต่เม่ือเรียงตามลาํดบัแลว้เป็น
ดา้นท่ีอยู่อนัดบัสุดทา้ย สอดคลอ้งกบั เข็มชาติ  มหิปโภชน์  ศึกษาเก่ียวกบั สภาพและปัญหาการ
ดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัหนองคาย   พบว่า 
ขา้ราชการครูจาํแนกตามขนาดของโรงเรียนและสถานภาพมีสภาพการดาํเนินการนิเทศภายใน
โดยรวมและรายดา้น 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก มีปัญหาในการนิเทศภายในโรงเรียนดา้นการสร้างส่ือ
เคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการนิเทศมากท่ีสุด ดังนั้ นผูบ้ริหารควรมีการประชุมอบรมจัดทาํส่ือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศให้มีความหลากหลายโดยผูนิ้เทศจะตอ้งทราบบริบทของโรงเรียนและ
ควรใช้ส่ือให้เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ จึงจะทาํให้การนิเทศมีประสิทธิภาพสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
                จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและผลการศึกษาการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการนิเทศโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ไดดี้ยิง่ข้ึน  และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
                จากการศึกษาการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ผูว้ิจยั
มีขอ้เสนอแนะในการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม ดงัน้ี 
                  1.ผูบ้ริหารควรตระหนักถึงสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการของการนิเทศ
การศึกษาของผูบ้ริหารในโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม จากนั้นจึงนาํสภาพปัจจุบนัปัญหา
และความตอ้งการมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
                  2.ผูบ้ริหารควรมีทกัษะและประสบการณ์ในการวางแผนและดาํเนินการประชุมการ
นิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม เพื่อความสาํเร็จและประสิทธิภาพ
ในการประสานงานและส่ังการ อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนิเทศ
การศึกษา 
                  3.ผูบ้ริหารควรศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการเรียนร่วมเพื่อให้การนิเทศ
การศึกษาไดต้รงและเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนของการจดัการเรียนร่วม 
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ข้อเสนอแนะของการวจัิยคร้ังต่อไป 
                  1. ควรศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการจดัการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนการจดัการเรียนร่วม 
                  2. ควรศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะการนิเทศของผูนิ้เทศในโรงเรียนการจดัการเรียนร่วม 
                  3.ควรศึกษาเก่ียวกบับทบาทการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนการจดัการเรียน
ร่วมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของครู 
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ภาคผนวก  ก 
 

ตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
1  ดร. สุจิตรา     คงจินดา    
   วฒิุการศึกษา     ค.ด. (หลกัสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
    ตาํแหน่ง           ขา้ราชการบาํนาญ   อาจารยพ์ิเศษคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั  
                             ศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 
2. นายวชัรินทร์    ศรีสวย 
    วฒิุการศึกษา    กศ.ม.  วิชาเอกบริหารการศึกษา 
     ตาํแหน่ง          รองผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต  2 
3. นางเชาวนีย ์    สายสุดใจ 
    วฒิุการศึกษา   กศ.ม.   วิชาเอกบริหารการศึกษา 
     ตาํแหน่ง         ศึกษานิเทศก ์  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต   
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ภาคผนวก  ข 
                                                     

หนงัสือทดลองเคร่ืองมือ 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีทดลองเคร่ืองมือ 
 

                               รายช่ือโรงเรียนท่ีทดลองเคร่ืองมือมีจาํนวน  10  โรงเรียนดงัน้ี 

1. โรงเรียนบา้นหนองตาเนิด 

2. โรงเรียนวดัหว้ยหมู 

3. โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
4. โรงเรียนอนุบาลวดัเพลง 
5. โรงเรียนวดัเกาะลอย(ชุณฯ) 
6. โรงเรียนวดัเหนือวน 

7. โรงเรียนวดัโพธ์ิดก 

8. โรงเรียนวดัป่าไก่(ส่วนประชานุกลู) 
9. โรงเรียนวดัพิกลุทอง 
10. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 
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ภาคผนวก  ค 
 

ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 
            รายช่ือโรงเรียนท่ีขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   มีจาํนวน   22 โรงเรียนดงัน้ี 
1.วดับา้นไร่ 
2. ชุมชนวดัหนองปลาหมอ 
3. วดัเขาพระ 
4. ชุมชนวดัประสาทสิทธ์ิ 
5. วดัพระศรีอารย ์
6. วดันางแกว้ 
7. วดัเขาสม้ 
8. วดัท่าราบ 
9. ชุมชนวดัหนองโพ 
10.บา้นหนองครึม. 
11.ชุมชนบา้นหว้ยกระบอก 
12.อนุบาลโพธาราม 
13.วดัชาวเหนือ 
14.วดัอมรญาติสมาคม 
15.วดับา้นใหม่ 
16.วดัดอนเซ่ง 
17.วดัจนัทาราม 
18.วดัหุบกระทิง 
19.วดัดีบอน 
20.บา้นหนองสองหอ้ง 
21.วดัช่องพราน 
22.วดัสร้อยฟ้า 
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ภาคผนวก  ง 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม 

 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2 
................................................................................................................ 

คาํช้ีแจง ในการตอบแบบสอบถาม 
                1. แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้าํหรับสอบถามผูบ้ริหารโรงเรียน  หวัหนา้วิชาการ และ
ครูผูส้อนในโรงเรียน 
                 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี  เขต 2 โดยจะนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันางานการนิเทศของสถานศึกษา ขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถาม ฉบบัน้ีจะนาํไปใชเ้พ่ือการวิจยัเท่านั้น ไม่มีผลต่อการปฏิบติังานท่าน แต่ประการ
ใด จึงขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดให้ขอ้มูลตามสภาพท่ีเป็นจริงอยา่งครบถว้นรวมทั้งโปรดให้
ใชข้อ้เสนอแนะในตอนทา้ยดว้ย 
                3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี  2 ตอน  ดงัน้ีคือ 
      ตอนท่ี  1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี  2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 
                  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  จึงขอขอบพระคุณมา 
 ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                                       นางสาวอมัพรกญั    บวัครอง 
                                                                                                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  ศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง 

         การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วม     สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  
        ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        คาํช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
ขอ้ท่ี สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้ิจยั 

1. เพศ 
        ชาย                        หญิง                                        

 
[    ]1 

2. อาย ุ
         ตํ่ากวา่   30  ปี         31 – 40  ปี 
         41 – 50  ปี               51  ปีข้ึนไป 

 
 

[    ]2 
3. อายรุาชการ 

         5 – 10  ปี                11 – 15  ปี 
         16  – 20  ปี             21  ปีข้ึนไป 

 
 

[    ]3 
4. วฒิุทางการศึกษา 

         ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
         สูงกวา่ปริญญาตรี  

 
 

[    ]4 
5. ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียน / รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน/ รักษาการใน
ตาํแหน่ง          หวัหนา้วิชาการ          ครูผูส้อน         

 
 

[    ]5 
6. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่ง 

        นอ้ยวา่  5  ปี            6 – 10  ปี 
        11 – 15  ปี               16 – 20  ปี 
        21 – 25  ปี               26  ปีข้ึนไป 

 
 
 

[    ]6 
7. ผูใ้หข้อ้มูลในโรงเรียน 

        ขนาดเลก็ ( มีนกัเรียนไม่เกิน  120  คน ) 
        ขนาดกลาง ( มีนกัเรียน  121  -  300  คน ) 
        ขนาดใหญ่  ( มีนกัเรียน  301  คนข้ึนไป ) 

 
 
 

[    ]7 
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 การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                ตอนท่ี  2   การนิเทศของผูบ้ริหารการศึกษา 
                  คาํช้ีแจง   แบบสอบถามตอนน้ีเป็นคาํถามความคิดเห็นการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร  
5 ขั้นตอน  1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  2) การวางแผนและกาํหนด
ทางเลือก  3) การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ  4) การปฏิบติัการนิเทศการศึกษา  5) การ
ประเมินและรายงานผล 
                 ขอความกรุณาใหท่้านพิจารณาวา่  การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ของท่าน
ในแต่ละขอ้คาํถามมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัใดแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการปฏิบติัท่ี
เป็นจริงท่ีสุด  โดยพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ีคือ 
        
                              ระดบั    5    หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
                              ระดบั    4    หมายถึง  มีการปฏิบติัมาก 
                              ระดบั    3    หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 
                              ระดบั    2    หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 
                              ระดบั    1    หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 
                      นอกจากนั้นในตนทา้ยของแบบสอบถามแต่ละตอนมีช่องวางสาํหรับใหข้อ้เสนอแนะ 
ขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดเขียนขอ้เสนอแนะแนวทางการนิเทศการศึกษาในแต่ละขั้นดว้ยจกั
ขอบพระคุณอยา่งสูง 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรับ
ผูว้ิจยั 

 

      

      

1. มีการสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียน  เช่น ขอ้มูล
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นการดูแล
ช่วยเหลือและใหบ้ริการ ดา้นการจดัการเรียน
การสอน ดา้นการนิเทศติดตามประเมินผล  
เป็นตน้ 

      
 
 

[    ]1 

2. มีการสาํรวจขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษาเช่น
สภาพปัจจุบนัดา้นการบริหารจดัการ  ดา้น
งบประมาณ ดา้นบุคลากร สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกในการจดัการเรียนร่วม 

      
 
 

[    ]2 
3. มีการศึกษาสภาพปัญหาและขอ้จาํกดัท่ีแทจ้ริง

ของสถานศึกษาและความตอ้งการการพฒันา
สถานศึกษาดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

      
[    ]3 

4. มีการสาํรวจปัญหาและความตอ้งการของครู
ในการดาํเนินการนิเทศ 

     [    ]4 
 

5. มีการระดมความคิดของบุคลากรใน
สถานศึกษาเพือ่คน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา 

      
[    ]5 

6. มีการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นธรรมและ
เท่ียงตรง 

      
[    ]6 

7. มีการนาํปัญหาท่ีคน้พบมาประเมินสภาพ
ปัญหา 

     [    ]7 

8. มีการนาํขอ้มูลมาแจกแจงรายละเอียดและ
วิเคราะห์ใหเ้ห็นสภาพปัจจุบนัปัญหาและ
สาเหตุท่ีชดัเจน 

     [    ]8 

การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา
และความตอ้งการ 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรับ
ผูว้ิจยั 

9. มีการนาํสภาพปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางแกปั้ญหา  

ขอ้เสนอแนะ    แนวทางการปฏิบติัในขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของการ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนจดัการเรียนร่วม……………………………………................................... 

     [    ]9 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรับ
ผูว้ิจยั 

        

10. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
นิเทศไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

      
[    ]1 

11. 

ขั้นการวางแผนและกาํหนดทางเลือกการนิเทศ 

มีการกาํหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องการ
นิเทศโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนั  
ความตอ้งการ 

      
 [    ]2 

12. มีการศึกษานโยบายเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และ
แนวปฏิบติัของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2  สาํนกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจดัทาํแผนใหส้อดคลอ้งกนั 

     [    ]3 

13. มีการกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยอาศยั
ขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความ
ตอ้งการ 

      
[    ]4 

14. มีการกาํหนดโครงการกิจกรรม ปรับปรุงส่งเสริม
การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตรงตาม
วตัถุประสงคข์องสถานศึกษาท่ีมีการจดัการเรียน
ร่วม 

      
[    ]5 

15. ส่งเสริมใหบุ้คลากรทาํความเขา้ใจขอบข่าย 
อาํนาจหนา้ท่ีและบทบาทของผูนิ้เทศภายใน
สถานศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนร่วม  

      
[    ]6 

16. ในแผนมีการกาํหนดตวับุคคลใหมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 

      
[    ]7 

17. มีการกาํหนดการดาํเนินงานการนิเทศการจดัการ
เรียนร่วมเดก็พิเศษกบัเดก็ปกติท่ีมุ่งเนน้
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนเป็นสาํคญั 

      
[    ]8 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรับ
ผูว้ิจยั 

18. มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาใหช้ดัเจน
เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามลาํดบัโดยใช้
ขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคิด 

     [    ]9 

 
ขอ้เสนอแนะ  แนวทางการปฏิบติัในขั้นการวางแผนการของการนิเทศการศึกษา โรงเรียนจดัการ
เรียนร่วม………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรับ
ผูว้ิจยั 

  การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการนิเทศ 
 

      

19. มีการประชุมคณะทาํงานเพื่อออกแบบจดัทาํ
ส่ือและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศการจดัการ
เรียนร่วมใหมี้ความหลากหลาย 

      
[    ]1 

20. มีการจดัหาจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศ
การจดัการเรียนร่วมสาํหรับตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยา่งหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม  
แบบสาํรวจ แบบประเมิน 

      
 [    ]2 

21. มีการจดัทาํแบบสงัเกตการสอนและแบบ
สงัเกตอ่ืนๆในการนิเทศการจดัการเรียนร่วม
สาํหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่ง
หลากหลาย 

      
[    ]3 

22. มีการจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือนิเทศการจดัการ
เรียนร่วมสาํหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ประเภทเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ข  เช่น  บนัทึกภาพ  
เทปบนัทึกเสียง  เป็นตน้ 

      
 [    ]4 

23. มีการจดัหาและจดัทาํส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ
การจดัการเรียนร่วมสาํหรับส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ประเภทเคร่ืองมือเพ่ือส่งเสริมเช่น 
เอกสารทางวิชาการ  หนงัสือ  คู่มือครู เป็นตน้  

      
 

[    ]5 

24. สนบัสนุนใหผู้นิ้เทศมีความรู้และเขา้ใจในการ
นิเทศเพิ่มข้ึน  เช่น การอบรม การศึกษาหา
ความรู้ 

      
 [    ]6 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรับ
ผูว้ิจยั 

25. มีการดาํเนินการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการ
นิเทศการจดัการเรียนร่วม 

     [    ]7 

26. มีการคิดคน้หาวิธีการนิเทศใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
แกปั้ญหาและพฒันาการทาํงาน ของครูใหมี้
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

     [    ]8 

 
ขอ้เสนอแนะ  แนวทางในการปฏิบติัสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการของการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนการจดัการเรียนร่วม…………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรับ
ผูว้ิจยั 

                ขั้นการปฏิบติัการนิเทศ       
27. มีการประชุมคณะผูนิ้เทศและผูเ้ก่ียวขอ้งเพือ่ทาํ

ความเขา้ใจรายละเอียดเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการ 

      
[    ]1 

28. สถานศึกษาดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียน
ร่วมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกาํหนด 

      
[    ]2 

29. การดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วม
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 

      
[    ]3 

30. ผูนิ้เทศดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนร่วม
ตามแนวทาง/วิธีการ/กระบวนการนิเทศดว้ย
ตนเอง 

     [    ]4 

31. ทาํการนิเทศโดยใชส่ื้อนิเทศแทนการนิเทศดว้ย
ตนเอง 

     [    ]5 

32. จดัใหมี้การายงานความกา้วหนา้ของการ
ปฏิบติังานตามแผนงานและโครงการให้
ผูบ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

      
[    ]6 

33. มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานตาม
ขั้นตอนและแกปั้ญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั 

      
[    ]7 

34. จดัใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ของการ
ปฏิบติังานตามแผนงานและโครงการให้
ผูบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

      
 

[    ]8 
ขอ้เสนอแนะ    แนวทางการปฏิบติัการนิเทศการจดัการเรียนร่วม……………................................... 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………… 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรั
บ

ผูว้ิจยั 
 การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศ       

35. มีการประเมินผลการดาํเนินการนิเทศการ
จดัการเรียนร่วม ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมท่ีกาํหนด 

      
 

[    ]1 
36.  มีการจดัหาและรวบรวมขอ้มูลการนิเทศมา

พจิารณา   วิเคราะห์ สะทอ้นภาพของงานท่ีทาํ
เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานคร้ัง
ต่อไป 

      
[    ]2 

37. มีการกาํหนดวธีิการและเกณฑก์ารประเมินผล
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การนิเทศ 

      
[    ]3 

38.  มีการสร้างและใชเ้คร่ืองมือประเมินผลใน
รูปแบบต่างๆอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงานและ
โครงการ 

      
[    ]4 

39. มีการประเมินผลการนิเทศครอบคลุมทั้งปัจจยั
การปฏิบติังาน กระบวนการและผลผลิต 

      
[    ]5 

40. มีการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อม ดา้น
ต่างๆ เช่น บุคลากร  ทรัพยากร  วิธีปฏิบติังาน
ของบุคลากรและปัญหา อุปสรรค ฯลฯในการ
เร่ิมโครงการการนิเทศการศึกษา 

      
[    ]6 

41. มีการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการการนิเทศ
การศึกษา เทียบกบัวตัถุประสงค ์

      
[    ]7 

42. มีการนาํผลการประเมินมาวเิคราะห์
เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด
ไวเ้พื่อสรุปผลการประเมิน 

      
    
  [    ]8 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ท่ี การนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

สาํหรั
บ

ผูว้ิจยั 
43.  มีการสรุปและรายงานผลการประเมินการ

นิเทศการศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชา และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเป็นระยะๆ 

      
[    ]9 

44. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลท่ีเนน้
ผลสมัฤทธ์ิของการนิเทศทั้งดา้นปริมาณและ
คุณภาพไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง การ
นิเทศการจดัเรียนร่วม อยา่งจริงจงั 

      
[    ]10 

 
ขอ้เสนอแนะ    แนวทางการปฏิบติัในขั้นประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนการจดัการเรียนร่วม………………………………………………….................................. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  จ 
 

การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary   

    N %   

Cases Valid 30 100   
  Excluded* 0 .0   
  Total 30 100   

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.   
          
          

Reliability Statistics       
Cronbach's 
Alpha N of Items       

.978 44       

          
          
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)   
          
          
Item-total Statistics       
          

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 152.2000 504.6483 .5634 .9778
A2 152.2000 508.9241 .5638 .9778
A3 152.2333 508.7368 .6268 .9777
A4 152.2333 505.4264 .6845 .9775
A5 152.0667 507.4437 .6617 .9776
A6 152.2667 508.9609 .5297 .9779
A7 152.2667 507.4437 .5340 .9779
A8 152.1333 516.6713 .3233 .9783
A9 152.0000 516.4828 .3169 .9783

A10 152.2000 505.4759 .4728 .9782
A11 152.3333 502.0230 .6077 .9777
A12 152.4333 504.3920 .6030 .9777
A13 152.4000 504.5931 .6002 .9777
A14 152.4333 500.3920 .6853 .9775
A15 152.4333 500.4609 .6406 .9776
A16 152.4000 504.5931 .6541 .9776
A17 152.4333 498.8057 .6896 .9775
A18 152.4333 503.9782 .6713 .9775
A19 152.7000 501.6655 .7250 .9774
A20 152.6000 499.0759 .7309 .9774
A21 152.6333 496.9299 .7544 .9773
A22 152.6667 492.0230 .8146 .9771
A23 152.5333 491.0851 .8239 .9771
A24 152.4333 492.3230 .7560 .9773
A25 152.8333 490.6954 .8205 .9771
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Scale Mean if 
Item Deleted 

 
Scale 

Variance if 
Item Deleted 

 
Corrected Item-
Total Correlation 

 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A26 152.6000 501.5586 .7025 .9774
A27 152.3333 498.5747 .7116 .9774
A28 152.4000 496.2483 .8206 .9771
A29 152.4333 490.0471 .8541 .9769
A30 152.5667 500.8747 .7209 .9774
A31 152.5667 493.7023 .7950 .9772
A32 152.6333 496.3092 .7731 .9772
A33 152.4000 498.3172 .7549 .9773
A34 152.4333 500.1851 .7441 .9773
A35 152.5333 496.4644 .7568 .9773
A36 152.6000 497.3517 .7855 .9772
A37 152.4000 497.6966 .7261 .9774
A38 152.8333 494.0057 .8132 .9771
A39 152.7667 493.2195 .8560 .9770
A40 152.5333 493.7747 .8369 .9770
A41 152.5667 497.5644 .7744 .9772
A42 152.6667 494.5057 .8352 .9770
A43 152.5667 491.7713 .8073 .9771
A44 152.6667 493.8851 .7272 .9774
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ประวตัิของผู้วจัิย 
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   ท่ีทาํงาน            โรงเรียนวดัจนัทาราม  ตั้งตรงจิตร  5  ตาํบลหนองออ้  อาํเภอบา้นโป่ง 
                             จงัหวดัราชบุรี    
 
ประวตัิการศึกษา 
   พ.ศ.  2524  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  จากโรงเรียนวดับา้นโป่ง “สามคัคีคุณูปถมัภ”์  อาํเภอบา้นโป่ง  
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   พ.ศ.  2526  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บาํรุง    อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
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   พ.ศ. 2550   ศึกษาต่อปริญญามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั   
                      มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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    พ.ศ.  2531   อาจารย ์ 1 ระดบั  3  โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ตาํบลนาแก  อาํเภอนากลาง  
                        จงัหวดัอุดรธานี 
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                        จงัหวดัอุดรธานี 
    พ.ศ.  2538   อาจารย ์ 2 ระดบั  5 โรงเรียนบา้นหนองคา   ตาํบลบา้นม่วง  อาํเภอบา้นโป่ง  
                        จงัหวดัราชบุรี 
    พ.ศ.  2541   อาจารย ์ 2 ระดบั  6 โรงเรียนบา้นหนองคา   ตาํบลบา้นม่วง  อาํเภอบา้นโป่ง  
                        จงัหวดัราชบุรี 
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    พ.ศ.  2547   ครูชาํนาญการ โรงเรียนวดัจนัทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ตาํบลหนองออ้  อาํเภอบา้นโป่ง  
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